
ਕਵੀ ਚੁੜਾਮਣੀ ਭਾਈ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ 

(1-1811-1-01681121021 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 
ਜਿਲਦ ਛੇਵੀਂ 



੧ ਓ' ̀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ।। 

[ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍੍ੰਥਾਵਲੀ--ਜਿਲਦ ੬] 

ਕਵਿ ਚੂੜਾਮਣਿ ਭਾਈ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਕ੍ਰਿ 

ਸਹੀ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 
[ਰਾਸ ਦੂਜੀ ਮੁੱਕੀ, ਤੀਜੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਾਰੀ] 

ਮੰਗਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵਾਰਥ ਪੁਕਾਸ਼ਨੀ ਟੀਕਾ 

ਅਤੇ ਸ਼ੇਸ਼___ 

ਪੁਯਾਵਾਂ ਤੇ ਉਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ । 

[ਸੈਪਾਦਿਤ :-- ਕਰਤਾ “ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ] 



54੨1 01੨ 24137147 51134 13417 ੧੯€11.. ੧1 (1੩ ੫1801) 

੧੩੮] €-100181318711 91141 58701010 51021 
ਸ,01101' : 3181 ੧1 51001 

_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਲਦ ਛੇਵੀਂ 

ਕਵੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ 
ਸੋਪਾਦਕ : ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 

`_$ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ : 1990 

ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ _ : 2011 

ਕਾਪੀਆਂ : 2000 

203 .00 

੧1126. ਹੈ. ਪੁ. 1575 

ਪ੍ਰੰਕਾਸ਼ਕ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 
ਛਾਪਕ _ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਬਲੀਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਰਾਹੀਂ : ਕੰਟਰੋਲਰ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 



__ ਸੂਚੀ ਪੜ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਜਿਲਦ ੬ 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਸੂ ਪੰਨਾ ਪਸੰਗ ਅੰਜੂ ਪੰਨਾਂ 

`ਗਸਿ ਦੂਸਰੀ-ਜਰ । | __|ਫਾਸਿ ਤੀਸਰੀ । 
ਪ੍ਰਥੀਆ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਮੇਲ । ਮਿਹਰਵਾਨ । ਮੰਗਲ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਖ ਕਰਮੇ ਦੁਖੀ। | ੧।੧੮੭੭ 

ਜਨਮ। __ ੨੯੧੭੬੧। ਮਾਤਾ ਰੰਗ ਸਪੁੱਤਰ ਯਾਦਨਾ । ੨੧੮੯੦ 
ਬਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਪੁੱਜਾ । _ [੩੦।5੭੬੪| ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿਤਾ। _ |` ੩੧੮੬੫ 
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਆਯਾ ॥੩੧|੧੭੬੮|ਸੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਅਵਤਾਰ । ੪|੧੯੦੧ 
ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚੰਡਾਲ ਜਨ [੩੨|੧੭੭੨। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ । ੫੧੦੦੮ 

੩੩|੧੭੭੫| ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਦੀ ਸਲਾਹ । ਦਾਈ ਲੱਭਣੀ | ੬1੯੧੪ 
੩੪੧੭੭ ਦਾਈ ਦੀ ਮੌਤ । 2(੧੯੧੮ 

ਹੁੱਤਿ ਉਪਦਸ਼. ੩੫|੧੭੮੫॥ ਦਾਈ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕਬਾ। | ੮੧੯੨੩ 
ਜੀਅੰਦਾਨ ਦੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ (੩੬ |੧੭੯੯॥ ਸਰਪ ਉਧਾਰਿਆ। ੯੧੯੨੭ 
ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ । __ [੩੭ ੧੭੬੩ ਦੇਵਤੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਆਏ । ੧੦ (੧੯੩੨ 
ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਚਿੰਨ ਪ੍ਰਗਟੇ । ੩੯|੧੭੯੭| ਵਡਾਲੀਓ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । ੧੧।੧੯੩੭ 
ਅੰਮੂਤਸਰ ਦੀ ਕਾਰ ਅਰੈਭ । ੩੯|੧੯੦੧॥ਸੀਤਲਾ ਨਿਭਲੀ। ੧੨|੧੯੪੨ 
ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਪੁੱਛੋ । [੪੦।੧੮੦੫| ਬੂਠੀ ਗੋਦ । ਸੀਤਲਾ ਮੁੜੀ । __|੧੩1੧੯੪੬ 
ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਕਥਾ। _|੪% ੧੮੦੮। ਸੀਤਲਾ ਪੂਜਨ । ੧੪।੧੯੫੦ 
ਭਾਈ ਭਗਤੂ--ਜਾਰੀ । ੪੨ ੧੮੧੧ [ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਲੋਂ" ਦਹੀ“ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ । ੧੫।੧੬੫੭ 
ਭਾਈ ਮੰਵ ਅੰ੧੪੩ ਪੰਨਾ ੧੮੧੫ ਡੇ੪੪।੧੮੧੮| ਦਹੀ! ਖਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਮੋਇਆ । ੧੬।੧੯੬੨ 
ਭਾਈ ਬਹੜਾ । ੪੫ ੧੮੩੩ ਦਿਜ ਡੋ' ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਛਿਆ(੧੭ ੧੯੬, 
ਭਾਈ ਬਹਲੌ ਅੰਸੂ ੪੬ਪੰਨ੧ ੮੨੭੩।੪੭ ੧੮੩੦ | ਪਰਥੀਏ ਦਾ ਝਗੜਨਾਂ । ੧੮੧੨੯ ੭੧ 
“ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ । ਭਾਈ ਲੱਸ ॥੪੮ ੧੮੩੫ | ਪ੍ਰਬੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ । ੬ ।੧੯੭੭ 
ਰੱਗਾ ਰਾਮ ਬਾਜਰਾ ਵੇਚਣ ਆਯਾ । ੪੬।੧੮੩੯॥ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੇ ਪ੍ਰਿਬੀਆਂ । ੨੦।੧੬੮੨ 
ਢਿਜ ਗੌਗਾ ਰਾਮ । ਮੂਲ ਉੈਂਦ । _[੫੦।੧੮੬੨|ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ । ੨੧ ੧੬੮੮ 
ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖੂਟਿਆਈ । ੫੧।੧੮੪੫ ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ ਸੁਲਹੀ ਮੇਲ । ਹੇਹਰਿ। (੨੨।੧੬੯੨ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਸਹੈਤਾ । ੫੨ ੧੮੪੯ [ਪ੍ਰਿਥੀ ਹੇਹਜ਼ਿ ਤਾਲ ਲਵਾਯ਼ਾ । _|੨੩ ੧੯੬੮ 
ਹਰਿਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ, ਮਤੇਖਸਰ ਦੰ ਫਾਂ: ਰਰਾਰਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਬੀਆਂ । ੨੪ ੨੦੦੨ 

ਮਿੱਟੀ ਤਲੇ ਵਿਛਾਈ । ੫੩ ।੧੮੫੫|ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। |[੨੫੨੦੦੬ 
ਅੰਮੂਤਸਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ । ੫੪ ।੧੮੫੯| । ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਬੀਆ । ੬ [੨੦੭੨੧ 
ਭਾਈ ਲਾਲ, ਲੰਗਾਂਹ, ਅਜਬ, ਅਜਾ- ।“ਗੌਠਾ” ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ । 2 ੨੦੧੫ 

ਇਬ, ਉਮਰਾ ਸ਼ਾਹ, ਪੈੜਾ, ਕੰਦੂ ॥੫੫ ੧੮੬੨ [ਪਖੰਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ । 
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਮਹਾਤਮ । ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ੫੬|੧੮੬੫॥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਥ ਹੋਯਾ,ਨਿਤ ਕੁਮਸਿਖਤਾ(੨੯।੨੦੨੬ 
ਗੁਰੂਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਖਪਰਖਣ ਦਾਪ੍ਰਸੋਗ(੫੭ ੧੮੭੦ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਤਾਪ ਖੇਦ । 



ਪ੍ਰੰਗ __,ਉ[ਪਨ। _ਪ੍ਰਸੋਗ ਅੰਹ[ ਪੰਨਾ 
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਪੜਨੇ ਬੈਠੇ । ੩੫ ੨੦੩੪ ਸੰਹਣ, ਆਲਮ ਚੰਦ, ਜੋਧਾ, ਜੱਲੋਂ, 
ਵੈਦ ਪਾਠੀ ਪੰਡਤ । ਪ੍ਰਾਣ ਕੂ (੩੨।੨੦੩੮। _ ਜੋਧ, ਢੇਸੀ ੬੦1੨੧੯੧ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਧੁੱਟੇ ਜੋਧਾ ਜਾਮ, ਸੰਵ ਪਿਰਾਣਾ, 

ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ । ੩੩੨੦੪੪! ਹੰਮਜ਼ਾ ਜੱਸਾ, ਬਾਲਾ । [੬੧।੨੧੮੫ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ । ੩੪1੨੦੪੯|ਸੈਠਾ, ਉਗਵੈਦਾ, ਸਭਾਗਾ, ਪੈੜਾਂ, 
ਪੋਥੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ॥8੫' ੨੦੫੪ ਜੇਠਾ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ । ੬੨|੨੧੮੯ 
ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਮਿਲੋ । ੩੬|੨੦੫੯ ਰਾਮਾ, ਹੇਮੂ, ਜੱਟੂ, “ਪਊ ਸਹਾਰੀ ਇੰਕ ੨੧੯੪ 
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਣੂ ਜੀ ਮਿਲੇ। _।੩੭।੨੦੬੩|ਕਲਿਆਣ, ਭਾਨੂੰ, ਲੱਧਾ, 

 _ ੩੮ ੨੦੬੮ ਅਗ ਪਦ, ਨਹਾ, ਮਾਧੋ ੬੪ ੨੧੯੮ 
੩੯੨੦੭ ੩ | ਉੱਪ , ਨੱਢਾਂ, 
੪੦ |੨੪੦੭੯ ਖਸਮ ਰਹ ਨੰ ਨੱਥਾ, ਭਾਉ [੬੫(੨੨੦੩ 
੪੧|1੨੦੮੪1੩੫ਾ ਹਰਖੇਸ, ਮੁਰਾਰੀ, ਨਾਨੌ, 
੪੨|੨੦੮੮ ਲਣਕਣ ਬਿੰਦਰਾਉ, ਕਲ ਤਾਨਾ |੬੬।੨੨੦੭ 
੪੩|੨੦੯੫ |ਜੈਂਡਾ, ਨੰਦਾ, ਪਿਰਾਗਾ, _ਤਿਲੌਕਾ, 
੪੪ ੨੦੬੬ ਤੋਤਾ, ਸਾਈ' ਦਾਸ। ਤਰਨਤਾਰਨ। ੭੨੨੧੨ 
3੫ ੨੧੦੪ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਚਿਆ । ___[੬੮(੨੨੩੭ 
3੬ |੨੧੦੯|ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋ ਭਿਖਾਰੀ । ੬੯।੨੨੨੧ 
੪੭ ੨੧੧੫ ਰ 
੪੮ |੨੧੨੧ |ਰਾਂਸਿ ਚੌਥੀ । 
3੯ ੨੧੩੪ | ਮੰਗਲ । ਕੰਬਾ ਅਗਲੀ । 
੫੦।੨੧੪੦| ਚੈਂਦੂ ਨੰ ਲਾਗੀ ਭੇਜੇ । 
੧੨੧੪੫ |ਸਗਾਂਈ,ਦਿੱਲੀ ਸੋਗ੩ ਦੀ ਅਰਦਾਸ । 

੫੨ ੨੧੪੯ ।ਸੰਗਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ । 
ਅਰਦਾਸ ਪੁੱਜੀ, ਸਗਾਈ ਮੋੜੀ । ੫੨੨੪੬ 

।੩|੨੧੫੩। ਦੈ ਸਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ । ੬੨੨੫੦ 
ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ । ੭੨੨੫੩ 
ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੈਰ ਵਧਾਇਆ। ੮੨੨੫੭ 

3 ੨੧੫੭ | ਢਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੇਲ ਆਯਾਂ ।| ੬੨੨੬੧ 
_ [ਬਰਾਤ ਦੀ ਚੜਾਈ । ੦1੨੨੨ ੬ 

੫੨੧੬੧ ਬਰਾਤ ਦਾ ਢੁਕਾਉ | 

ਅਿਏ ੨੧੬੭ ਬਰਾਤ ਝਾਪ੧ ਆਈ 
੭।੨੧੭% | ਮੋਲ ਦੀ ਵਿਦੈਗੀ । 

|ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਨੇ ਸੁਲਹੀ ਸੱਦਿਆ । 
੮|੨੧੭੫। ਸੁਲਹੀ ਚੜ੍ਕੇ ਆਇਆ। 
੯੨੧੭੯ ਸੱਲਹੀ ਸ੩ ਮੋਇਆ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧2੬੧) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੨੯. 
੨੯, [ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਮਹਾਂਦੇਵ ,ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨਦੇਢ ਜੀ ਦਾ ਮੇਠ । ਮਿਹਰਵਾਨ ਜਨਮ] 

ਦੌਹਰ।ਇਮ ਆਨਜੋ ਧਨ ਕੋ ਜਬੈ ਕਰਿ ਉੱਦਮੁ ਗੁਰਦਾਸ। ਅਸਨ ਬਸਨ 
ਸਭਿ ਖਰਚ ਜੂਤਿ ਭਯੋ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੧॥ ਥੌਪਈ॥ ਬਹੁਰੋ ਦੇਗ ਚਲਨ 
ਨਿਤ ਲਾਗੀਸਿਖ ਵਿਗ ਰਹਿਨ ਲਗੇ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਤਿਸ ਹੀ ਬਿਧਿ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ । ਰਹਤਿ ਭਯੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਸ॥੨॥ਜਬਿ ਮੈਂਗਤਿ ਕਿਤਹੁੰ ਤੇ 
ਆਵਹਿ। ਕਿਸਹੂੰ ਸਿਖ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿ ਪਾਵਹਿ। ਜਾਇ ਵਹਿਰ ਸਮਬਾਵਨੁ 
ਕਰੈ । ਗੁਰ ਅਰਜਨ? ਇਹੁ ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਰੈ ॥੩॥ ਲੇਵਹਿ ਦਰਬ ਸਰਬ ਹੀ 
ਬਾਹਰ । ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਰਹਿ ਗੁਰੂ ਕਉ ਜ਼ਾਹਰ । ਲੇ ਲੇ ਆਇ ਅਰਪਨਾ 
ਕਰਿਹੀ। ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਕੇ ਬਜੋਂਤ ਸਵਰਹੀ' ॥੪॥ ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ ਕੀ ਸੈਗਤਿ 
ਸਮੁਬਾਈ।ਸਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਵਿਗੁ ਆਈ ।ਆਵਨ ਲਗੀ ਸਕਲ ਗੁਰ 
ਕਾਰ । ਲਗਨ ਲਗਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ॥ ੫ ॥ ਦੋਨਹੁੰ ਕਾਤਾ ਹੈ ਕਰਿ 
ਹੀਨ”ਂ।ਪਛੁਤਾਵਹਿੰ “ਸਿਖ ਦਰਬ ਨ ਦੀਨ।ਗਾਰੀ ਸ੫ ਦੇਤਿ ਗੁਰਦਾਸ । 
ਗੁਰ ਮਾਰਯੋ ਇਹੁ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ਼ ॥ ੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਮਾਤੁਲ ਜੈਸੇ । 
ਹਮਰੇ ਭੀ ਇਹੁ ਲਾਗਹਿ ਤੈਸੇ । ਜੇ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਹੈ 
ਕਰ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ॥੭॥ਹਮ ਤੀਨਹੁੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨੰਦ।ਦੋਨਹੁੰ ਤੇ ਮੈ ਅਨੋਂ 
ਬਿਲੰਦਾਜੇਕਰਿ ਬਡੋ ਨ ਜਾਨਹਿ ਮੋਹੀ।ਸਭਿ ਸੋਂ ਸਮੁ ਬਰਤਹਿ ਸ਼ੁਭ ਹੋਹੀ 
॥੮॥ਗੁਰ ਕਾ ਮਾਰ੧ ਹਮ ਤੇ ਛੀਨ।ਲਘ ਕ੍ਰਾਤਾ ਕੋ ਸਭਿ ਦੇ ਦੀਨ”। ਗਾਰੀ 
ਦੇਹਿ ਸੁਨਾਵਹਿ ਕਾਨ।ਕਹਾਂ ਮੰਦ ਇਹੁ ਪਸਰਯੋ ਆਨ॥੯॥ਸੁਨਿਕੈ ਕੌ੫ 
ਸਹਤ' ਗੁਰਦਾਸ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਹਿ ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਸ । “ਜੇ ਅਜੋਗ ਸੈਂ 
ਕਰਮ ਕਮਾਵੇਂ । ਤੁਮਰੇ ਕਹੇ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਪਾਵੇਂ॥੧੦॥ਪੁਨ ਅਪਨੇ ਹਿਤ ਲੋਭ 
ਜਿ ਕਰੋਂ । ਤੋਂ ਭੀ ਮੈਂ ਬਿਪਦਾ ਮੇਂ ਪਰੋ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਜੇ ਕਰਿ ਮੈਂ ਕੀਨ.ਤੋ 
ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਬੋ ਸਭਿਹੀਨ'॥੧੧॥ਜਿਸੋਕੀ ਵਸਤੁ ਜਿਤਿਸ ਕੌ ਦੇਇ।ਕਰਹਿ 
ਹਟਾਵੇਨ ਅਪਰ ਜੁ ਲੋਯ% ਤੋਂ ਅਤੋਟ ਤਿਸ ਕੋ ਹਇ ਪੁੰਨ । ਰਹੈ' ਸਦਾ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੇਨ ॥੧੨॥ ਤੁਮਰੋ ਕਹਯੋ ਨਿਫਲ ਸਭਿ ਹੋਇ । ਮੋਹਿ ਬਿਖੈ 
ਅਵਗੂਨ ਨਹਿ ਕੋਇ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਬਿਧਿ ਦਹਨ ਸੁਨਾਯੋ। ਪੁਨਹਿੰ 
ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਸਾਥ ਅਲਾਯੋ॥੧੩॥ ਚਹੁ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਗੁਰ ਕਾਰ ਸੁ ਰੋਕੀ । ਦਹ 
ਸਰਬ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿਉਂਤ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ । “ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ । “ਬ੍੍ਿਥਾ ਜਾਵੇਗਾ । “ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਟਾਵੇ । ਮਂਘਾ:-ਦੀਨ । 



_ ਸਰੀ ਰਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੬੨) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਨ ੨੯. 

ਬਿਸੁਰਤਿ ਦੇਵ ਬਿਲੌਕੀ ।-ਭੇ ਧਨੁ ਹੀਨ ਆਮਦਨ ਬਿਨਾ। ਨਹਿੰ ਪਾਵਭਿ 

ਕਰਿ ਜਤਨੈ ਘਨਾ॥੧੪॥ ਸੈਗਤਿ ਭੇਤ ਜਾਨ ਸਭਿ ਗਈ।ਨਹੀਂ ਉਪਾਇਨ 
ਕਯੋਂਨੂੰ ਦਈ.ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪਾਇਨ' ਪੂਜਹਿ।ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹੇ ਨ ਜਾਨਹਿਂ 
ਦੁਜਹਿਂ-॥੧੫॥ ਭਏ ਨਿਵਲ ਜਦ ਕਰੇ ਉਪਾਇ। ਧਨ ਬਿਨ ਸੋਚਤਿ 
ਹੈਂ ਪਛੁਤਾਇ । ਪੁਨਹ ਜਤਨ ਮਨ ਔਰ ਬਿਚਾਰਾ -ਇਸ ਬਲ ਚਲਹਿ 
ਨਹੀਂ ਹਮੁ ਚਾਰਾ॥੧੬॥ਜਾਇੰ ਵਿਲਾਇਤ ਕੌ ਬਿਨੁ ਕਹੈਂਂਤਹਿੰ ਕੀ ਮਗੱਤ 
ਜੇਤਿਕ ਅਹੇ । ਸਭਿ ਅਪਨਾਇ ਲੋਹਿਂ ਧਨਕਾਰ” । ਸੈਮਤ ਬਿਖੈ ਪਿਖਹਿੰ 
ਦਿਕ ਬਾਰ“ ॥੧੭॥ ਅਹੈਂ ਦੂਰ ਸੋ ਕੇਤ ਨ ਜਾਨਹਿੰ । ਗੁਰ ਸਤ ਲਖਿ ਹਮ 
ਕੋ ਗੁਰ ਮਾਨਹਿੰ-ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਕੀਨਸਿ ਤਯਾਰੀ । ਨਹਿੰ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ 
ਕਿਸ ਪਾਸ ਬਿਬਾਰੀ॥੧੮॥ਗੌਨ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਚਢਿ ਚਾਲੇ। ਹੋਯਹੁ ਧਨ ਕੌ 

ਲੋਭ ਬਿਸ਼ਾਲੇ । ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਲਖਿ ਗੁਰਦਾਸ।-ਗਏ ਵਲਾਇਤ 
ਸੈਗਤਿ ਪਾਸ-॥੧੯॥ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮੁ ਨਾਮੇ ਇਨ ਸਾਰੇ। ਦਾਸ ਦੂਰ ਗਾਮੀ ਸੁ 
ਹਕਾਰੇਂ । ਪਠੇ ਵਲਾਇਤ ਸੈਗਤਿ ਪਾਸ । ਪਾਛੇ ਆਪ ਚਵਮ ਗੁਰਦਾਸ ॥ 
੨੦॥“ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਨ ਦੇਵਹਿ ਕੋਈ । ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੈਂ ਦੋਈ । ਜੋ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪੁਚਾਵੇ ॥੨੧॥ਕੁਛਕ 

ਕਾਰ ਦੋਇਨ ਉਗਰਾਹੀ। ਦਰਬ ਬਟੋਰਤਿ ਹੈ' ਨਿਜ ਪਾਹੀ। ਤਬਿ ਲੋ ਗਝੈ 
ਹੁਕਮ ਪਰਵਾਨੇ।ਪਠਿ ਸੈਗਤਿ ਨੇ ਸਭਿ ਪਹਿਚਾਨੋ॥੨੨॥ਇਕ ਬਿਰਾਟਿਕਾਂ” 
ਕਿਨਹੁੰ ਨ ਦੀਨਿ । ਭਏ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਹੀਨਿ । ਬਹੁਰ ਜਾਇ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਲਈ ਸਭਿਪਾਸਿ॥੨੩॥ਅਰੁ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਲੈ ਕਰਿ 

ਸਾਥ । ਆਨਿ ਪਹੂਚਜੋ ਵਿਗ ਗੁਰ ਨਾਬ।ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੀ ਆਏ । 
ਅਨਿਕ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਾਰ ਉਠਾਏ ॥੨੪॥ ਝਗਰਾਂ ਕਰਜੋ ਮਿਲੋ ਦੁਇ ਭਾ 
। ਹਮ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੇਤ ਕਿਤ ਜਾਤ" । ਗੁਰ ਕੋ ਮਾਰਮੋ ਇਹੁ ਗੁਰਦਾਸ । 
ਲੋਨਿ ਨ ਦੇਤਿ ਕਿਤਹੁਂ ਧਨ ਪਾਸ ॥ ੨੫॥ ਬਿਖੈ ਆਗਰੇ ਨਿਕਸਤਿ 
ਪ੍ਰਾਨ'।ਇਹੁ ਨਹੀ ਚਹੀਏ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ॥ ਤਬਿ ਹਮ ਧਨ ਕੇ ਸਦ ਹੀ 
ਸਿ ਰਿਣੀ ਰਣ 
੧ਚਰਨ । “(ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਭੇ ਦਾਸ) ਕਹਿ ਰਹੇ (ਪਰ ਮੈਗਤ) ਨਹੀ ਜਾਣਦੀ 

ਦੁਸਰੇ ਨੂੰ । ਦਰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚਪ ਚਾਪ । “ਮਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਈਏ । 

ਪਲ ਵਿਚ ਇਕ ਾਰ ਵੇਖ (ਮਿਲ) ਆਇਆ ਕਰੀਏ । “ਦੂਸਰੇ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੁਲਾਏ । 

“ਕੋਡੀ । ਦਕਿਤੇ ਬੀ ਜਾਈਏ । ' ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ । "ਇਨ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੬੩) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੨੯. _ 
ਪਾਵਤਿ।ਲੇਂਤਿਦੇਤਿ ਖਰਚਤਿ ਨਿਤਿ ਖਾਵਤਿ॥੨੬॥ਕਯੋਂ ਕਰਿਹਮ ਕਰਿਹੈ 
ਗੁਜ਼ਰਾਨ। ਤੁਮਹੀ ਕੋ ਧਨ ਦੇਤਿ ਜਹਾਨ। ਹਮ ਭੀ ਪੁੱਤ ਪਿਤਾ ਕੇ ਅਹੈਂ। 
ਡਿਮ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਗੁਜਾਰੋ ਲਹੈ॥੨੭॥ ਨਾਤੁਰ ਭਲੀ ਬਾਤ ਇਹੁ ਨਾਂਰੀ । 
ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੂ ਛਿਤਪਤਿ ਪਾਹੀਂ” । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਵਿਗ ਨਰ ਬਹ ਆਏ । 
ਕਹਮੋ ਦੁਹਨਿ ਕੋ ਸਕਲ ਸੁਨਾਏ।੨੮॥ ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ ਆਦਿ ਹੈਂ ਜੇਈ। 
“ਕਛੁ ਇਨ ਦਿਹੁੰ ਸਮਝਾਵਹਿੰ ਤੇਈ । ਦੁਇ ਦਿਸ਼ ਮਹਿੰ ਫਿਰ ਕਰਿ ਬਹ 
ਬਾਰ । ਚਾਹਤਿ ਭਏ ਮਿਟਾਵਨ ਰਾਰ ॥੨੯॥ ਕਛੁਕ ਦੁਕਾਨਨ ਕੌ ਤਹਿ 
ਭ/ਰਾਂ /ਅਰੁ ਜਗਾਤ ਜੋ ਆਇ ਬਜਾਰਾਸੋ ਸਭਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਤਬਿ ਦੀਨ। 
ਚੰਕ ਪਾਸੀਆਂਂ ਕੋ ਜਹਿੰ ਚੀਨ ॥੩੦॥ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੌ ਸੋ ਥਲ ਦਯੋ । ਧਨ 
ਜਗਾਤ" ਕੋ ਤਿਸ ਨੇ ਲਯੋ । ਇਮ ਦੋਨਹ ਕੋ ਹਿਤ ਗਜ਼ਰਾਨ। ਲੋ ਕਰਿ 
ਕਰਹ ਨਿਬਾਹਨ ਖਾਨ ॥੩੧॥ ਪੂਜਾ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਸਭਿ ਜੋਇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੀ ਸੋਇ । ਚਲਨ ਲਗਜੋ ਐਸੇ ਬਿਵਹਾਰ। ਤੀਨਹੁੰ ਕਾਤ 
ਮੇਲ ਕੋ ਧਾਰ॥੩੨॥ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਬਾਸ ਕਰੈਤੇ । ਦਰਜੋ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਿ 
ਬਰਤੰਤੋਂ' । ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਰਲ ਸਧੀਰ । ਸਮਚਿਤ# ਬਿਨਾ ਬਿਕਾਰ 
ਸਰੀਰ ॥ ੩੩ ॥ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕੁਫਿਲਪਨੋ” ਨਿਤ ਕਰੈ । ਤਉ ਨ ਕੁਛ ਕੈਸੇ 
ਉਰ ਧਰੇਂ। ਸਕਿ ਸੋਂ ਬਰਤਤਿ ਹੈਂ ਮਨ ਨੀਕੇ । ਨਹਿੰ ਜਾਨਹਿੰ ਕੁਛ 
ਧਰਨ ਸ਼ਰੀਕੋ“॥੩੪॥ਕੇਤਿਕ ਸਮਾ ਬਿਤੀਤਯੇ ਜਬੈ।ਪਿਿਥੀਏ ਕੇ ਸੁਤ ਉਪ- 
ਜਯੋ ਤਬੈਮਿਹਰਵਾਨ ਤਿਹ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਭਈ ਬਧਾਈ ਅਨੰਦ ਮਹਾਂਨਾ 
॥੩੫॥ਕਿਤਿਕ ਮਾਸ ਕੋ ਪਿਖਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ। ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਢਿਗ ਲੇ 
ਅ'ਵ/0। ਕਹੰਹੈ ਪ੍ਰਮ ਇਵ ਲੋਵਹਿੰ ਗੋਦ । ਅਧਿਕ ਦੁਲਾਰਹਿੰ ਵਧਹਿ 
ਪ੍ਰਮੋਦ'॥੩੬॥ਸਰਲ ਸੁਭਾਉ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਆਫੇ।ਸਭਿਕੌੋ ਭਲੋ ਹੋਨਿ ਉਰ 
ਬਾਂਛੇ । ਅਧਿਕ ਸਨੇਹ ਸਨੈ ਸਿਸ ਸਾਬਾ। ਆਨਹਿ ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਢਿਗ ਗੁਰ 
ਨਾਥਾ॥੩੭॥ਮੈਮਤ ਬੀਤਜੋ ਵਧਜੋ ਸਰੀਰ । ਖੇਲਹਿ ਆਨਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੀਰ, 
“ਉਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਢੇ' (ਅਸੀਂ ਵੀ) ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ। “ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ । ਵਕਿਰਇਆ । 
ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਸੂਲ । “(ਪਰ ਦੋਵੇਂ) ਲੂਕ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਵ ਦਾ ਵਰਤਾਚੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । 
ਓਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ । “ਖੁਟਿਆਈ । "ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦਿਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 
ਲਿਆਉਂਦੇ । ੯ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਨਾ । "ਅਨੰਦ । 

“ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮੂਤਸਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ । 



_ ਰੀ ਪਰਪ ਸੂਰਜ। (੧੭੬੪) __ਰਸਿ੨ 86 
ਨਿਤ ਸਨੇਹ ਕਰਿ ਬਹੁਤ ਦੁਲਾਗਹ। ਗਹੈਂ ਭੁਜਾ ਨਿਜ ਅੰਕ" ਬਿਠਾਰਹਿੰ 

॥੩੮॥ਨਿਜ ਢਿਗ ਤੇ ਭੂਖਨ ਘਰਿਵਾਏ।ਸੁੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਪਹਰਾਈਤਬਾ 

ਬਸਤ ਆਛੇ ਪਹਿਰਾਏ।ਰੋਟਾ ਉਪਰ ਤਿਨਹੁੰ ਲਗਾਏ ॥੩੯॥ ਜਿਮ ਨਿਜ 
ਸਤ ਕੋ ਜਾਨਹਿੰ ਤੈਸੇ । ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਰਹਿ ਬਿਲੋਕਨ ਐਸੇ । ਨਿਜ ਤ੍ਿ 

ਸਾਬ ਬਖਾਨਹਿ ਕਬੈ/ਹਮ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਵਸਤੂ ਸਬੈ ॥੪੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 

ਕੇ ਹੁਇ ਸੁਤ ਨਾਂਹੀ । ਲਖਿਯਤਿ ਗੁਰਤਾ' ਹ੍ਰੈ ਹਮ ਪਾਹੀ। ਹਮਰੇ ਸੂਤ ਕੋ 

ਲਾਡ ਲਡਾਵਹਿਬਸਨ ਰਨ ਸਭਿ ਪਹਿਰਾਵਹਿੰ॥੪੧॥ਇਨ ਕੌ ਦੇਹਿ 

ਅੰਤ ਜਬਿ ਹੋਇ । ਹਮ ਕੌ ਪੂਜਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇ । ਗੁਰਤਾਂ ਗਈ ਬਹੁਰ 

ਕਰ ਪਾਵੈਂ।ਬੈਸ ਹਮਾਰੋ ਜਗ ਬਿਰਧਾਵੈ? ॥੪੨॥ਧਰਹਿ ਕੁਟਿਲਤਾ ਇਸਤੇ 

ਆਦਿ। ਨਿਜ ਨੰਦਨ ਤੇ ਹੁਇ ਆਹਿਲਾਵਿ । ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਗਤਿ ਕੋ ਜਾਨਤਿ 

ਨਾਂਹੀ । ਰਚ਼ਹਿ ਅਪਰ ਅਪਰੈ ਬਨ ਜਾਹੀ ॥੪੩॥ 'ਅ੩ ਗੰ ਭ੩ ਪਤਾ੫ ਜੁਝਜ ਭਿਚੈ 
ਦਤਿਯ ਰਾਜੇ 'ਮਿਹਰਵਾਨ ਜਨਮ' ਪੁਜੇਗ ਬਰਨਨੈ ਲਾਮ ਏਕ ਊਨ ਤ੍ਰਿੰਸੀ ਅੰਸੂ । ੨੯॥ 

੩੦, [ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ] 

ਦੌਹਰਾ॥ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਕੋ ਸਿਮਰਤਿ ਬਾਕ ਹਮੇਸ਼ ।-ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ- 
ਸਰ ਬਨਹਿ ਜਿਮ ਹੋਹਿ ਜਿ ਦਰਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼=॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਕ ਦਿਨ 

ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਮਬਾਰੀ।ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ ਗਿਰਾਂ ਉਚਾਰੀ।£ਸਰਬ ਸਿੱਖ ਹੁਇੰ” 

ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ । ਇਸ ਸਮ ਅਪਰ ਨ ਪੁੰਨ ਉਦਾਰੀ ॥ ੨॥ ਜੇ ਉਪਕਾਰ 
ਕਰਤਿਨਿਤ ਰਹੈਂ।ਤਿਨਹੁ ਨਿਰੈਤਰਆਨੰਦਲਹੈਂ । ਅਨਿਕ ਰੀਤਿ ਕੇਪਰ 

ਉਪਕਾਰ।ਪੁੰਨੀ ਕਰਤੇ ਜਗਤਿ ਮੜਾਰ॥੩॥ ਸਭਿ ਤੇ ਉੱਤਮ ਕੂਪ ਲਗਾ- 
ਵਨਿ । ਪ੍ਰਾਨੀ ਅਨਿਕ ਕਰਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵਨਿ । ਇਸ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਿਰਜਨ 
ਤਾਲ।ਨਰ ਪਸੁ ਪੰਛੀ ਸੁਖ ਲਹਿ ਜਾਲਾ।੪॥ਇਸਤੇ ਉੱਤਮ ਤੀਰਬ ਹੇਤ 
। ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਸੁਪਾਨ ਕਰਿ ਦੇਤਿ । ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ ਵਾਨ ਤਹਿ ਆਇ। 

ਤਿਸ ਕੋ ਵਲ ਬਡ ਆਨੰਦ ਪਾਇ ॥੫॥ਤੀਰਥ ਮਹਿ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੇਰਾਂ । 

ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਸਭਿਨਿ ਉਢੇਰਾ । ਗੁਰੁਨਿ ਬਿਖੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ। ਬਚਨ 

ਸਿੰਘ ਅੱਗਜਾਨਹਿ ਰਰ॥੬॥ਤਿਨ ਗਾਦੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਹਮਾਗੇਸੁਨਹੁ ਬਾਕ 

ਤਿਨ ਜਥਾ ਉਚਾਗੇ ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੋ ਤੀਰਥ ਏਹੀ। ਸ਼੍ਰੀਪਤਿ ਆਨਿ ਬਾਸਕੋ 
੧ਗੋਦ । “ਹੇਣ । <ਹਰਨ [ਸੈਸ: ਟੁਰੁ==ਕਾਲਾ ਹਰਨ] ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਅਗਯਾਲ 
ਦੂਪੀ ਹਰਨ ਨੂੰ (ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ) । 



_ ਬਾਂਸ਼ਹੀ ਪਤਿ=ਮਾਯਾ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਦਿਰ ਅਘ. 
ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਇਸੇ ਰਾਸ ਦੇ ਅੱਸੂ ੫੨ ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ 

ਨੂੰ ਏਕੌਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਿਧਾ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੈ, ਏਕੌਕਾਰ 
ਹੈ । ੧. ਇਹ “ਹਰਿਮੰਦਰ? ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸੰਤੇ ਰਚਿਆ ਤੇ 

ਤੀਰਥਾਂ ਵਾਂਹ੍ਰੀ ਤੀਰਥ ਮਾਤਰ ਰਚਿਆ । ਪੰਤੂ ਆਪ ਹਰੀ (ਨਿਹੈਕਾਰ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰ) 
7 % ਹੂ, 

ਜਲ ਦੇ ਕਿਠਾਰੈ ਸ੍ਰੀ 

ਜੀ ਸਣੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਟਿਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਥੋਂ ਦੇ ਛੋਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਰੋਹੀ ਆਕੇ ਭਰਦੀ 
ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੇਲ ਤੇ ਨਹਿਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰੇਵਰ ਵਿਚ ਅੱਪੜਦੀ 
ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲੇ ਨਾਲ ਪਵਿੰਤੂ ਹੋਏ ਅਸਥਾਨ 
ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮਹਿਮਾੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ 
ਮਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ । 
ਤਬਾਰੀਖ ਖਾਨਸਾ ਪੰਨਾ ੬੪੪ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ੧੫੫੯ ਬਿ: ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਵਾਰ ਠਹਿਰੇ ਸੇ ਤੇ ਵਰ ਦੇ ਗਏ ਸੇ । ਮਹਿਮਾ 
ਪੂਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਦਾ 
ਤਾਲ ਪੁਟਵਾਕੇ ਜਲ ਪੂਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਤਵਾਰੀਖ ਖ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ੧੬੨੭ ਹਾੜ ਦੀ 
ਪੰਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਕੇ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ 
ਪੁਰਾ ਰੱਖਿਆ । ਚੇਥੀ ਪੰਜਵੀ' ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੂਸੈਗ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਤਸਰ ਆਦਿ ਸਤਿਗੁਗੰ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅੰਤੇ ਪੰਜਵੈ' 
ਸਤਿਗੂਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਏਖੋ “ਅਸ਼ੂ ਗੁਰ ਚਮਤਕਾਰ! । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੬੬ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਮੂ ੩੦. 

੮॥ਰਚਜੋ ਚਹੈਂ ਤੀਰਬ ਅਬਿ ਸੋਈਸਰੈ ਕਾਰ ਜੇ ਧਨ ਗਨ ਹੋਈ।ਸੋ ਧਨ 
ਭੂਪਨਿ ਕੇ ਹੁਇ ਪਾਸ। ਯਾਂਤੇ ਸੁਨਹੁ ਸਿੱਖ ਤੁਮ ਰਾਸ੯।ਨਿਪ ਹਿੰਦੂ ਹੈ 

ਪਰਬਤ ਬਾਸੀ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕੌ ਹਮਰੇ ਪਾਸੀ। ਐਸੋ ਸਿੱਖਕ ਹੋਹਿ ਤੁਮ 

ਮਾਂਹੀਗਮਨੈ ਕਿਤ ਅਚਲੋਸੁਰ ਪਾਹੀ'॥੧੦॥ਤਹਿੰ ਤੇ ਦਰਬ ਜਾਇ ਕਰਿ 

65ਜਾਵੈ।ਪੁਨ ਗਰ ਬਚ ਤੇਸਰ ਬਨਿਵਾਵੈਮਸੁਨਿਜਿੱਖਨ ਕਰ ਜੋਰਉਚਾਰਾਂ। 
“ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਗ ਤਿਨਹੁੰ ਨ ਧਾਰਾਂ ॥੧੧॥ ਕੈਸੇ ਦੇਹਿ ਦਰਬ ਕੌ ਸੋਈ ?। 

ਅਜ਼ਮਤਿ ਜਿਨਹੁੰ ਨ ਦੇਖੀ ਕੋਈ। ਹੋਹਿ ਨੰਮਿ੍੍ ਕਿਮ ਪੂਜਾ ਕਰੈਂ। ਜਾਵਤ” 
ਗੁਰੁ ਜਸ ਰਿਦੇ ਨ ਧਰੈਂ॥੧੨॥ਪਾਹਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਮਹਿ ਲਾਗੇਕਹੇ ਦਿਜਨ 
ਕੇ ਤਿਹ ਅਨੁਰਾਗੇ' । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਭੁਨਜੋ ਸਭਿਨਿ ਮੈਂ। “ਉੱਦਮ 

ਕਰਹਿ ਜੁ ਤਾਲ ਲਗਨ ਮੈਂ॥੧੩॥ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੁਇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ.ਦ੍ਹਿ 

ਲੋਕਨ ਮਹਿੰ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਜਹਾਂ ਕਾਰ ਪਰਿ ਹੈ ਅਸ ਆਇਗਗੁਰੂ ਹਿਤ 
ਧਰਿ ਕਰਿ ਦੇ ਪੁਰਵਾਇ॥੧੪॥ਸਭਾ ਬੀਚ ਇਮ ਬਾਕ ਬਖਾਨ।ਹਾਥ ਜੋਰ 
ਕਰਿ ਸਿਖ ਕੱਲਯਾਨ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਰਾਵਰਿ ਆਇਸੁ ਹੋਇਗਮਨਹ ਦਾਸ 

ਕਰਹਿ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋਇ॥੧੫॥ਰਹਹੁ ਸਹਾਇਕ ਤੁਮ ਸਭਿ ਕਾਲਾ। ਪੁਰਹੁ ਆਪ 

ਆ ਪਲ ਇਤ ਭਰੋਸੇ ਕਰਿ 
ਆਉ॥੧੬॥ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਭਾਈ ਕੱਲਯਾਨਾਨਂ। ਉੱਦਮ ਕਰਨ 

ਭਯੋ ਸਵਧਾਨਗਸ਼੍ਹੀ ਅਰਜਨ_ਕੀ ਆਗਜਾ ਲੈਕੇਗਮਨ ਕੀਨ ਪਗ ਥੈਦਨ 
ਕੈਕੇ॥ ੧੭॥ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਕਰਿਕੈ । ਜਾਤਿ ਭਯੋ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਸਿਮਰਿ ਕੈ।ਸਨੇ ਸਨੇ ਮੰਡੀ ਚਲਿ ਆਯੋਪੁਰੀਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੇਰਿਮਨਭਾ੧-॥੧੮॥ 
ਠਿਜ ਸੁਖ ਪਿਖਿ ਥਲ ਡੇਰਾ ਕੀਨ । ਨਿਸ ਮਹਿ ਕਰਿ ਬਿਸਰਾਮੁ ਪ੍ਰਬੀਨ। 
ਚਿਤਵਹਿ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇ ।-ਕਿਮ ਗੁਰੁ ਕੌ ਮਾਨ0 ਨਰ- 

ਰਾਇ ॥੧੯॥ ਜਿਸ ਤੇ ਅਰਪਹਿ ਦਰਬ ਬਿਸਾਲ। ਸੁੰਦਰ ਬਨਹਿ` 
ਕ&ਗੜੀ ਗਾਜੇ ਪਾਸ । “ਜਦ ਤੀਕ । “ਪੰਤਤਾਂ। "ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ 

ਲਗੀ । “ਗਾਈ ਕੱਲਯਾਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ' ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਤਵਾਰੀਖ 

ਖਾ: ਵਿਚ ਹੈ । ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਹੈਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਏਹ ਕਾਰਣ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦਰਬ ਲੈਣ 

ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਬ ਰਿੱਧੀਆਂ 'ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 

ਨੂੰ ਦਰਬ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ $ ਹਾਂ ਲਕੜੀ ਆਦਿ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਣ ਗਏ ਯਾ ਉ ਵ 
ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਪਹ/ੜ ਗਏ, ਭਾਈ ਕੱਲਜਾਨੇ ਦੇ ਵਾਕ ਪੂਤਾਪ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸਿਖ ਹੋਕੇ ਆਇਆਂ 

ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਇਉ' ਸਾਖੀ ਹੋਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । _ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੧੭੬7) ਰਾਸਿ ੨। ਅਸ ੩6. ਤਤ "੨ ੩ ----੩੬---- ਤਾਣਮਕਾਰਜ ਮਹਾਂ ਹੋਂਦ ਉਪਕਾਰੂਮਮ ਆਵਨਿ ਹੁਇ ਸਫਲ ਉਦਾਰੂ- ੨੦॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਤਹਿੰ ਬਸਤਿ ਬਿਤਾਏ। ਮਿਲਿਨ ਭੂਪ ਕੋ ਘਾਤਿਦਨ 
ਪਾਏਈਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕੋ ਦਿਨ ਆਵ।ਨਗਰ ਸਗਰ ਨਰ ਬਰਤ ਰਖਾਵਾ 
॥੨੧॥ ਨ੍ਰਿਪ ਕੀ ਆਗੜਾਂ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਹੋਈ। “ਠਾਕਰ ਬਰਤ ਰਖਹਿ ਸਭਿ 
ਕਦ = ਮਰਡਰ" 
੨੨ ॥ ਚਰਣਾਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਰਤ ਉਪਾਰਹ।-ਕਿ) ਕ਼ਸ਼ਨ-ਮੁਥ ਠਾਂਮ 
ਸੰਭਾਰਹੁ।ਪੁੰਰ ਨਰ ਸਭਿਨਿ ਕਰੀ ਕਿਤ ਸੋਈ। ਭੋਜਨ ਕਰਤਿ ਭਯੋ ਨਹਿੰ 
ਕੌਈ॥੨੩॥ਜਾਗ੍ਰਨ ਕੀਨਿ ਜਾਮਨੀ ਸਾਰੀਉਤਸਵ ਹੋਯਸਿ ਪਰੀ ਮਝਾਰੀ। 
ਪ੍ਰਤਿ ਭਈ ਸਭਿ ਠਾਕੁਰ ਦਾਰੇ । ਚਰਣਾਂਮ੍ਰਿਤ ਲੋ ਮੁਖ ਮਹੁੰ ਧਾਰੇ ॥੨੪॥ 
ਜਥਾ ਜੌਗ ਕੀਨਸਿ ਨਰ ਸਭਿਹੂੰ । ਗੁਰੁ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨ ਮਾਨੀ ਤਬਿਨੂੰ । ਨਹਿੰ 
ਬ੍ਰਤ ਕੀਨ ਨ ਮੰਦਰ ਗਯੋ। ਨਹਿ ਚਰਣਾਂਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨ ਕਯੋ ॥੨੫॥ ਜਾਮ 
ਜਾਮਨੀ ਕਗੰਹ ਸ਼ਨਾਨ । ਪਠਹਿ ਗੁਰੁ ਕੇ ਸਬਦ ਮਹਾਨ ।ਭੌਜਨ ਅਲਪ 
ਅਚਾੰਹ ਇਕ ਕਾਲ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਹਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨਫ਼ ॥ ੨੬॥ ਨਿਕਣ 
ਜਿ ਨਰ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਤਿਸ ਚਾਲੀ । ਬੂਝਜੋ “ਖਰਤ ਨ ਕੀਨਸਿ ਕਾਲੀ 
ਆਜ ਨ ਗਮਨਯੋ ਠਾਕੁਰ ਦਾਰੇ?। ਨਾਂਹੇ ਚਰਣਾਂਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨ ਸਕਾਰੇ?॥ 
੨੭॥ਸਨਿ ਸਭਿ ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਲਯਾਨਾ। ਮਧੁਰ ਬਾਕ ਤਿਨ ਸੈਂਗ ਬਖਾਨਾ । 
'ਪੁਰਖ ਜਾਗਤੋ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੋਜੋ ਬੋਲੋ ਸੁਖ ਦੇਤਿ ਘਨੋਰੋ॥੨੮॥ਪਾਹਨ ਜੜ 
ਕੀ ਸੇਵਾ ਬਾਦਿ।ਖਾਇ ਨ ਬੋਲਹਿ ਨਹਿੰਅਹਿਲਾਦਿਤੁਮ ਕਬਿ ਕਬਿ ਬ੍ਰਤ 
ਧਾਰਨ ਕਗੋਮਹਾਂ ਬਿਕਾਰਨਕੋਪਰਹਰੋ॥੨੯॥ਹਮਰੇ ਗੁਰੁ ਕੇ ਸਿਖਹੈਂਜੇਈ 
ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਬਰਤਿ ਨਿਤ ਸੇਈ । ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੋ ਸੈਜਮੂ ਸਦਾ । ਪ੍ਰਭੁ 
।ਸਿਮਰਨ ਮੈੰ ਲਾਗਜੋ ਰਿਦਾ॥੩੦॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸੁਨਿਕੈ ਨਰ ਸਾਰੇਹਸਹਿਂ 
ਪਰਸਪਰ ਤਰਕ ਉਚਾਰੇ । “ਇਹ ਮੂਰਖ ਕਛ ਜਾਨੈ ਨਾਂਹੀ। ਸਾਲਗਰਾਮ 
ਨਿੰਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਹੀ ॥੩੧॥ ਪਾਹਨ ਕੇਰ ਸਮਾਨ ਬਖਾਨਹਿ । ਨਹਿੰ ਮਹਿਮਾ ਕੌ 
ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਨਹਿਨਂ”। ਬਿਦਤ ਬਾਤ ਪੁਰਿ ਮੈਂ ਭਈ ਸਾਰੇ । ਮਹਿਪਾਲਕ 
ਢਿਗ ਜਾਇ ਉਚਾਰ॥੩੨॥#ਏਕ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਨਰ ਪੁਰਿ ਆਯੋ। ਹਿੰਦ ਜਨਮ 
ਉਰ ਧਰਮ ਨ ਭਾਯੋ । ਸਾਲਗਰਾਮਹਿ ਤਰਕ ਕਰੇਤ।ਕਹਿ-ਪਾਥਰ;ਬੜ 
ਨਹੀਂ ਧਰੇਤਾ-॥੩੩॥ਗੁਰੁਗੁਰੁ ਜਪਹਿ,ਨ ਮਾਨਹਿੰ ਆਨ। ਤੁਮਰੀ ਆਗ੍ਯਾ 
“ਮੌਕਾ, ਸਮਾਂ । ਦਬਰਤ ਕਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ਤੂੰ। ੧ਸਵੇਰੇ । __ #੫੪-ਅਆਨਹਿ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ 
ਧਰੀ ਨ ਕਾਨ । ਲਤਿ ਸੀ ਹੁ ਮੁ ਏਂ 

ਇਨਹਾਬ!॥੩੪॥ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਨ੍ਿਪ ਸੁਨਿਕੈ ਕ੍ਰੋਧ।ਕਹਯੋ“ਬੁਲਾਵਹੁ ਕ੍ਯਾ 

ਤਿਸ ਬੋਧਾਂਊ ਕਿਮ ਦੁਰਮਤਿ ਕੋ ਧਰਿ ਕਰਿ ਕਹੈ।ਬਿਨ ਠਾਕੁਰ ਤਿਹਿੰ ਕੰ 

ਗਰ ਅਹੈ?॥੩੫॥ਇਕ ਨਰ ਆਇ ਹਕਾਰ੭% ਤਾਂਹੀ। ਲੋ ਕਰਿ ਸੈਗ ਗਜੋ 

ਪਾਹੀਕਰਿ ਬੈਦਨ ਬੈਠਜੋ ਢਿਗ ਜਾਇਜਿਸ ਥਲ ਸਭਾ ਲੌਕ ਸਮੁ- 

ਦਾ€॥੩੬॥ਪਿਖਿ ਮਹਿਪਾਲਕ ਰਿਸ ਕਰਿ ਕਹੈ । ਭੋ ਨਰ[ ਕੌਨ ਦੇਸ਼ 

ਰਹੈਂਨਕਿਸ ਗੁਰ ਨੇ ਤੋ ਕਹ ਉਪਦੇਸ਼$। ਕੰਨ ਧਰਮ ਕੋ ਧਾਰਮੋ ਬੇ 

॥੩੭॥ਸਨਿਕੈ ਤਬਿ ਕੱਲਜਾਨਾ ਭਾਈ । ਕਹੀ ਗਾਥ ਨਿ੍ਪ ਕੋ ਅਗੁਵਾਈ। 

_£ਬ੍ੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਬਿਦਤਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਤਿਨ ਗਾਦੀ ਉਪਰ ਇਸ ਕਾਲ ॥ 

੩੮॥ਸ਼ਹੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪੂਰਨ ਅਹੈਂ । ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਖ ਹਮੁ ਬਾਂਛਤਿ ਲਹਂ।
 

ਦਹਿ ਲੋਕਨ ਸੁਖ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ਪਠਹਹਿ ਹਮੇਸ਼॥ ੩੯ ॥ 

ਯਾਂਤੇ ਹਮ ਪਾਹਨ ਨਹਿੰ ਮਾਨਹਿਂ। ਦੇਖਹਿ',ਸੁਨਹਿ;ਟ' ਖਾਇ;ਬਖਾਨਹਿ। 

ਕੜਾ ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੁਇ ਤਿਸ ਨੇ ਦੇਨਾ।ਤਾਂਕੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ਕ੍ਯਾਂ ਲੇਨਾ॥੪੦॥ ਜੋ ਰ 

ਸਭਿ ਜੀਵਨ ਕੇ ਹੈ ਜੀਵ । ਜਿਸ ਅਲੰਬ ਚੇਤਨਤਾ ਬੀਵ। ਸਗਰੇ ਜਗ ਕੋ 

ਜੋ ਨਿਜਦਾਤਾਂ। ਸੋ ਤੁਮਨੇ ਪਾਹਨ ਕਰਿ ਜਾਤਾ ॥੪੧॥ ਜਿਮ ਅਵਨੀ ਸਭਿ 
'ਿਗ=%, 

ਕੋ ਸੁਲਤਾਨ । ਤਿਸ ਕੌ ਮੂਢ ਕਰਹਿ ਸਨਮਾਨ। ਘਾਸ ਡਸਾਇ ਬਸਾਵਨਿ 

ਕੀਅ।-ਆਵਹੁ ਇਹਾਂ ਬੈਠੀਅਹਿ ਮੀਆਂ-॥੪੨॥ਤਿਮਤੁਮਰੋ ਮਤਿ,ਕਰਹੁਂ 

ਵਿਚਾਰਨ' ਪ੍ਰਭੁ ਕੌ ਪਾਹਨ ਕਰਹੁ ਉਚਾਰਨ । ਰਹਜੋ ਜੁ ਰਮ ਜਲ ਬਲ 

ਮਹਿੰ ਰਾਮਇਤ ਉਤ ਦ੍ਹਿ ਲੋਕਨ ਵਿੱਸ੍ਰਾਮ॥੪੩॥ ਸਰਬ ਚਰਾਚਰ ਮਾਹਿ 

ਰਹਿ ਬਜਾਪੇ । ਤੀਨਹੁੰ ਕਾਲ ਬਿਖੇ ਥਿਰ ਆਪੇ । ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤਿ ਮੰਹ
ਦ 

ਮਹਾਂਨਾ“। ਅਪਰ ਨ ਪੱਯਤਿ ਜਾਸੁ ਸਮਾਨਾ॥ ੪੪॥ ਲਘੁ ਪਾਹਨ ਮੰਹਿ 

ਕਲਪਹੁ ਸੋਈਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤੁਮ ਪਹਿ ਕਿਮ ਹੋਈਨਜਾਂਗੀਤਪੁਰਖੁ ਸੁ ਗੁਰੂ 

ਹਮਾਰੋ।ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤਾਂਹਿ ਬਿਚਾਰੋ” ॥੪੫॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਤੁਤਾਪ ਤੂਰਜ 

ਗ੍ਿੱਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਂਸੇ “ਨ੍ਿਪ ਕੌ” ਪਸੰਗ ਬਰਨ” ਨਾਮ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੦॥ 
`` ੩੧. [ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਕੇ ਭਾਈ ਕਲਯਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮਤੁਸਰ ਆਇਆਂ] । 

ਦੋਹਰਾ॥ਕਹੀ ਜਥਾਰਬ ਬਾਰਤਾ ਸੁਨਿਕੈ ਨ੍ਰਿਪ ਅੱਗਕਾਨਿਐ ਰਿਸਨ,ਕਹਿਨ 

ਲਾਗੜੋ ਤਬੈ“ਉਚਿਤ ਸਜਾਇ ਮਹਾਂਨ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕਰਹੁ ਕੈਦ ਇਸ ਤੇ 
ਪਤ ਹੱਬਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ... । “ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ (ਯਾ ਮਤ) ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ । 

੩ਵ੍ਰਿਮਪ । ਦਫਿਕਾਂਫਾ ਕਰਕੇ । “ਖੜਿਆਂ ਤੇ ਬੜ' ਹੈ । $ਮਂਗਜਾਨੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੬੯) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੩੧, 

ਮਨਵਾਵਗਠਾਕਰ ਆਗੈਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹੁਨਾਂਹਿ ਤ ਹੋਵਹਿਗੀ ਜਬਿ ਭੌਰ । ਰ 
ਇਸੇ ਸਜ਼ਾਇ ਦੇਯ ਹੈਂ ਘੋਰ॥॥੨॥ਬੈਂਦੀ ਖਾਨੇ ਮਹਿੰ ਪਹੰਢਾਯੋ। ਤਹਿ ਗਰ 
ਸਿਮਰਤਿ ਸਮਾ ਬਿਤਾਯੋ । ਭਈ ਕੋਰ ਰਾਜਾ ਉਠਿ ਚਲਗਜਹਿੰ ਠਾਕਰ ਕੌ 
ਮੰਦਿਰ ਭੁਲਾ ॥੩॥ ਕਰਿ ਪੁਜਾ ਚੈਦਨ ਚਰਚਾਯੋ। ਚਰਣਾਂਮ੍ਰਿਤਿ ਲੋ ਸੀਸ 
ਨਿਵਾਯੋ । ਕਹਯੋਓਬਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇ ਆਵਹਮਮ ਕਰਿ ਤਿਸਹਿ ਡਰ= 
ਵਹ0੪।ਸਨਿ ਚਾਕਰ ਲੋਕਰਿ ਤਿਹਆਏ।ਬੋਲਯੋ ਨ੍ਿਪਾਤੈ' ਹਿੰਦ ਕਹਾਏ । 
ਠਾਕਰ ਕੌ ਪਾਹਿਨ ਕਹਿ ਜੈਸੇ । ਅਬਹਿ ਸਜ਼ਾਇ ਲੀਜੀਅਹਿ ਤੈਸੇ ॥ ੫॥ 
_ਨਾਂਹਿ ਤ ਕਹ-ਮੈਂ ਕੂਲਯੋ ਭਾਕੀ-ਅਬਿ ਹੁਜ਼ੈ ਸਭਿ ਕੌ ਅਨੁਸਾਰੀਂ। ਸੁਨ 
ਕਰਿ ਸਿਖ ਬੋਲਨੋ ਕੱਲਕਾਨਾ । ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਮੋਰ" ਮਹਾਂਨਾ ॥ ੬ ॥ 
ਆ ਆ ਆ ਲੂ 

ਮੇਂ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀਕਿਮ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਚਾਰੀ ॥੭॥ ਰਿਸਯੋਕੂਪ 
ਇਹ ਬਰਤਿ ਨ ਥੋਰਾ। ਦਿਹ ਸਵ ਮਮ ਨਿਕਰ ਸੁਘੋਰਾਸੀਕ ਏਕ 
ਇਸ ਕੀ ਟੁਕ ਦੀਜਹਿ । ਅਪਨ ਰਾਂਜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਜਹਿ? ॥ ੮ ॥ ਇਮ 
ਸੁਨਿ ਕੈ ਆਏ ਚੌਡਾਲਾ । ਮਨ ਕੱਲਜਾਨੇ ਗੁਰੂ ਸੈਭਾਨਾ ।“ਅਥਿ ਸਹਾਇ 
ਕੋ ਸਮੇਂ ਤੁਮਾਰ।ਚਲਤਿ ਸਮੈ ਮੁਖਬਾਕ ਉਚਾਰ॥੯॥-ਗੁਰੁ ਸਹਾਇ ਹੋਹਿ, 
ਢਲਿ ਜਾਵਹ-। ਆਪ ਹਾਂਥ ਦੈ ਨਾਥ ! ਬਚਾਵਹ) ਜੈਘ ਕਾਟਿਬੇ ਲਗਿ 
ਜੈਦਾਲਪਤਤਛਿਨ ਬਿਹਬਲ ਭਯੋ ਨ੍ਰਿਪਾਲ॥੧੦॥ ਖਰੋ ਹੁਤੋ ਮੁਰਛ ਗਿਰ 
ਪਰਯੋ । ਮ੫ ਬਿਬਰਨ” ਕੌਪਤ ਤਰਫਰਯੋ' । ਗਹਿ ਅੰਗਨਿ ਕੌ ਨਰਨ 
ਉਠਾਵ। ਨਹਿ ਸਰੀਰ ਕੀ ਸਧਿ ਬਿਕਲਾਵਾ॥੧੧॥ਇਮ ਦੇਖਤਿ ਤਯਾਗੜੋ 
ਕੱਲਯਾਨਾ । ਨ੍ਰਿਪ ਉਪਚਾਰ£ ਕਰਹਿੰ ਮਿਲਿ ਨਾਨਾ। ਸੀਤਲ ਜਲ ਸੁਗੈਧਿ 
ਬਹੁ ਲਯਾਏ । ਮੰਦ ਮੰਦ ਕਰਿ ਪੌਨ ਝ੍ਲਾਏ॥੧੨॥ ਤਊ ਨ ਸੁਧਿ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ 
ਤਨ ਆਈ।ਬਿਹਬਲ ਹੁਇ ਪਰਿਓਂ ਤਿਸ ਬਾਈਂ । ਸੁਮਤਿਵੇਤ ਜੇ ਮਾਨਵ 
ਤਹਾਂ।ਕਰਹਿ ਬਿਚਾਰਨ “ਹੋਯਹ ਕਹਾਂ ॥ ੧੩ ॥ ਹੁਕਮ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਨਰ ਪਰ 
ਕੀਨ।-ਏਕ ਜੈਘ ਕੋ ਕੀਜਹਿ ਹੀਨ-। ਜਥਿ ਜੈਦਾਲ -ਅ੬ਰਰ 5 
ਗਿਰਯੋ ਨ੍ਰਿਪਤ ਸੁਧਿ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ੧੪ ॥ ਯਾਂਤੇ ਤਿਸਕੋਂ ਕਰਹੁ 
ਜਿਮ ਸੋ ਕਹੋ ਲੀਜੀਅੰਹ ਮੰਨਿਸੁਨਿਕੈ ਸੰਭਿਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈਧਰਿਯੋ ਇਮ 

੧ਮੇਹੇ । “ਭਾਵੀ ਸਜ਼ਾ । ੩ਚੌਡਾਲ, ਜਲਾਦ । “ਮੁੱਖ ਦਾ ਹੰਗ ਫਿਰ ਗਿਆਂ । “ਤੜਵਿਆ । 
ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੧੭੭੦) ਗਸਿ ੨। ਅੰ੧ ੩੧, 

ਹੀ ਭਈ ਤਾਂਹਿ' ਕਛ ਕਰਜੋ॥੧੫॥ ਤਬਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੋਰੇ ਜੁਗ ਪਾਨਾਂ । ਗਯੋ 
ਤੁਰਤ ਜਹਿੰ ਬਿਤਿ ਕੱਲਕਾਨਾ । “ਤੁਮ ਹੋ ਸੈਤ ਰੂਪ ਨਹਿ ਜਾਨੋਂ । ਕਰੀ 
ਅਵੱਗਯਾ ਤੇ ਪਛੁਤਾਨੇ॥੧੬॥ਅਬਿ ਬਖਸ਼ਹ ਕਰਿ ਛਿਮਾਂ ਘਨੇਰੀ। ਮਹਿਮਾਂ 

_ ਤੁਮਰੀ ਲਖੀ ਬੇਰੀ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹ ਨ੍ਰਿਪ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰਹੁ। ਬਿਹਬਲ 
ਹੋਵਤਿ ਮਰਤਿ ਜਿਵਾਜ਼ਹੁ ॥੧੭॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨ੍ਰਿਪਤ ਹੁਇ ਜਾਈ । 
ਉਠਹ ਆਪ ਰੱਛਹੁ ਸੁਖਦਾਈ ?। ਇਮ ਕਹਿ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਢਿਗਲੇ ਗਏ। 
ਪਰਯੋ ਬੀਚ ਮਿਲਿ ਨਰ ਗਨ ਭਏ॥ ੧੮॥ ਮ ਕੱਲਯਾਨ 
ਬਖਾਨਾ/ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਹਾਂਨਾਂ । ਤਿਨ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਂਰਨ ਕਰੀ- 
ਅਗਿਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਉਰ ਮਹਿ ਧਰੀਅਹਿ॥੧੯॥ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਤ੍ਰਿਲੌਕੀ 
ਨਾਬਤਿਨ ਢਿਗਚਲਹ ਧਰਹੁ ਪਗਮਾਬ।ਸਭਿਇਕੱਤ੍ ਗੰਦ ਲਿਹੁ ਸਤਿ- 
ਨਾਮ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਕੀਜਹਿ ਪਰਨਾਮ ॥੨੦॥-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੰਹਿਂ ਤੁਮਾਰੋ 
ਆਇ। ਅਥਿ ਨ੍ਰਿਪਕੋ ਦਿਹ ਕ੍ਸ਼ਲ ਬਿਠਾਇ”-'। ਇਮ ਭਾਈ ਕੱਲਯਾਨੁ 
ਸਿਖਾਏਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭਿ ਬਿਨੈ ਅਲਾਏ ॥ ੨੧॥ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਲੇਕਰ 
ਨਾਅਹਾਥ ਜੋਰਸਭਿ ਕੀਠਿ ਪ੍ਰਨਾਮਪਰਸੇ ਚਰਨ ਸਿੱਖ ਕੱਲਯਾਨਾ“ਤੁਮ 
ਭੀ ਬਿਨਤੀ ਕਟਹ ਬਖਾਨਾ? ॥ ੨੨ ॥ ਲੇਕਰਿ ਜਲ ਕਰ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ । 
ਖਰੋ ਭਯੋ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੇ/ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨ੍ਰਿਪਕੀ ਰੱਛਾਂ ਧਾਰੋ। ਦੁਖ ਤੇ ਅਪਨ 
ਜਾਨਿ ਉਧਾਰੋ॥੨੩॥ ਅਬਿ ਹੋਯੋ ਇਹ ਸ਼ਰਨਿ ਤਿਹਾਰੀ। ਛਿਮਹੁ ਅਵੱਗਾ 
ਕਰਨਾਂ ਧਾਰੀ” । ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਨਿਵਾਯੋ ਸੀਸ। ਕੁਛ ਚੇਤਨਤਾ ਭਈ 
ਮਹੀਸ਼ ॥੨੪॥ ਖੁਲੇ ਬਿਲੋਚਨ ਗਹਿ ਬੈਠਾਰਯੋ। “ਚਲਹੁ ਸਦਨ ਲੇ ਬਾਕ 
ਉਚਾਰਯੋ“ਨਰ ਪਰਦੇਸੀ ਆਦਰ ਕਰੋਅਸਨਬਸਨਤਿਸ ਆਗੇ ਧਰੋਂ ॥੨੫ 
॥ਸੁਨਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੁਤਿ ਘਰ ਲੇ ਗਏ। ਸਨੇ ਸਨੋ ਉਪਚਾਰਨ“ਕਏ।ਜ਼ਿਰੰਕਾਲ 
ਕੌ ਰੋਗੀ ਜਥਾ।ਖਾਨ ਪਾਨ ਦੀਨਸਿ ਨ੍ਰਿ੫ ਤਥਾਂ॥੨੬॥ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ 
ਕੁਸ਼ਲ ਸਮੇਤ । ਹੋੜਿ ਕਯੋ ਮਹੀਪਾਲ ਸੁਚੇਤ । ਸਾਦਜ਼ ਤਬਿ ਕੱਲਯਾਨ 

_ਬੁਲਾਯੋਬਿਨੈ ਭਨੀ ਬਹੁ ਉਰ ਹਰਖਾਯੋ॥੨੭।“ਅਥਿ ਕਿਸ ਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਰਹੈ । ਤਿਨ ਕੇ ਦਰਸ ਕਰਨ ਚਿਝ ਚਹੈਂ । ਲੇ ਕਰਿ ਹਮ ਕੌ ਅਪਨ 
ਸਾਥ । ਕਰਹ ਮਿਲਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਨਾਥ? ॥ ੨੮ ॥ ਸੁਨਿ ਭਾਈ ਕੱਲਮਾਨ 
“ਭਵ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ। “ਦੋਵਾਂ ਹੱਥ। ₹ਭਾਵ ਸੱਖਣਾ ਸੁੱਏ ਕਿ ਤੁਹਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਰੀ 
ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ (ਕਰਕੇ ਉਠਾਕੇ) ਬਿਠਾ ਦਿਓ । $ਕਲਲਲੇ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ । “ਯਤਨ, 
ਇਲਾਜੋ । ਐਂਪ1=ਕੋ | 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੭੧) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੩੧. 

ਬਖਾਨਾ।“ਮੱਦ ਦੇਸ-ਗੁਰੁਕੋ ਚਕ-ਬਾਨਗਸ਼ੀਗੁਰ ਅ ਅਮਰਦਾਸ ਢਿਗ ਐਕੈ। 
ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿਯੋ'ਹਿਤ ਕੈ ਕੈ॥੨੯॥ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਕੇ ਨਰ ਪੁਜਹਿੰ ਜਾਇ। 
ਸਰਬ ਕਾਮਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇ । ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ । ਧਰਹਿੰ 
ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਜ ਪੁਰੁ ॥੩੦॥ ਬਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਅਥਿ ਤੇਰੇਜਿਸ ਤੇ ਚਹਤਿ 
ਦਰਸ ਗੁਰ ਹੇਰੇ। ਨਹ ਲੌਕਨ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹਚਲਹੁ ਬਨਹੁਸਿਖ ਸੀਸ 
ਨਿਵਾਵਹੁ! ॥੩੧॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਮਹਿਪਾਲਕ ਵਡਭਾਗਾ । ਗੁਰੂ ਬਿਲੌਕਨ 
ਕੋ ਅਨੁਰਾਗਾ । ਸਹਤ ਸੈਨ ਕੇ ਹੋਯਹੁ ਤਕਾਰ । ਚਲਤਿ ਭਯੋ ਮਗ ਮਹਿ 
_ਪਗ ਡਾਰਿ॥੩੨॥ਸਨੈ ਸਨੈ ਸੰਗ ਲੇ ਕੱਲਕਾਨਾ।ਆਵਤਿ ਭੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਬਾਨਾ।ਵਹਿਰ ਪੁਰੀ ਤੇ ਕੀਨਸ ਭੇਰ।ਗਜ ਬਾਜੀ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਡੇਰਾ॥੩੩॥ 
ਆਫੀ ਵਸਤੂ ਹੋੜ ਉਪਬਇਨ। ਅਰਪਨ ਕੌ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਇਨਦਦਾਸੀ 
ਦਾਸ ਸੈਗ ਰਣਵਾਸਸਭਿ ਸਮੇਤ ਉਤਰਜੋ ਪੰਰ ਪਾਸ ॥੩੪॥ ਇਮ ਨੀਕੇ 
ਡੇਰਾ ਕਰਿਵਾਇ। ਮਧੁਰ ਬਾਕ ਤੇ ਨ੍ਰਿਪਤ ਫਿਕਾਇ । ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਗਮਨਜੋ 
ਤਬ ਕੱਲਯਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਥਾਨ॥੩੫॥ ਦੋਨਹੁੰ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਰ 
ਪਗ ਪਰਜਯੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਯੋ ਮੋਦ ਉਰ ਭਰਜੋ । ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁ ਕਹਯੋ “ਆਉ 
ਕਲਯਾਨਾ॥ਕਰਜੋ ਕਿ ਨਹਿ ਉਪਕਾਰ ਮਹਾਂਨਾ॥੩੬॥ ਕਰ ਜੋਰੋ ਤਿਨ 
ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ।ਮਮਹਾਂਰਾਜ[ਲਕਾਯੋਨਰਰਾਈ।ਆਪ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਜਬ 
ਉਤਕੌਠਤਿ ਹਰ ਆਯਹੁ ਤਬੈ ॥੩੭॥ ਬਨਹਿ ਸਿੱਖਯ ਰਾਵਰ ਕੋ ੇ ਹੀ।ਸਰ 
ਕੀ ਕਾਰ ਸੈਭਾਰਿ ਸੁ ਲੋਹੀ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਛ ਆਪ ਕੌ ਪਾਇ ਲਖਮੀ ਬਾਸ 
ਕਰਹਿ ਸਤਿ ਭਾਇਂ॥੩੮॥ਅਪਰਨਿ ਕੋ ਇਕ ਕਰਹੁ ਬਹਾਨਾਂ।ਸਰ ਹਿਤ 
ਚਾਹਹ ਦਰਬ ਮਹਾਨਾ। ਤੀਨਹੁੰ ਲੌਕਨ ਕੇ ਤੁਮ ਦਾਲੀ। ਸਾਰ“ ਸਮਾਰਹ 
ਚਾਰਹੁ ਖਾਨੀ ॥ ੩੯॥ ਜਿਮ ਰਾਵਰ ਕੋ ਉਰ ਮਹਿ ਭਾਵਹਿ । ਤਿਮ ਤੁਮ 
ਕਰਹੁ,ਨ ਕੋ ਉਲਟਾਵਹਿ । ਸਤਿ ਸੈਕਲਪ ਚਹੋ ਤਿਮ ਹੋਇ। ਆਇਸੁ 
_'ਮਹਿੰ ਸੁਰ ਨਰ ਸਭਿ ਕੋਇ॥੪੦॥ਵੌਹਰਾ॥ਅਬਿ ਡੇਰੋ ਕੂਪੀਤ ਕਰਯੋ,ਸਗਰੀ 
ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਇ । ਮਿਲਹਿ ਹੋਤਿ ਭੁਨਸਾਰ ਕੇ ਪਗ ਪੰਕਜ ਸਿਰ 
ਠਾਇ? ॥੪੦੧॥ 'ਲੱਤ ਗੰ ਭੁਰ ਪਭਾ੫ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਭੇ ਚੁਤਿਯ ਭਾਸੇ 'ਭਾਈ_ ਵੱਗਕਾਨਾ _ਿਰਪ ਕੌ ਲਕਾਵਨਾ 
ਪਸਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਝਗਤ੍ਰਿਸਤੀ ਅੰਨ । ੩੧। 
ਕੰਹਜਫ਼ €੪੩ਫਾ ਜਗ ਦੀ; ਕੋ ੧ ਤਾਵ “ਚੱਕ” ਦਿੱਤ ਸੀ । "ਬੜੇ ਚਾਉ ਨਾਲ । ਤਰ੍ਹਾਂ । (ਅ) ਸਤਿਕਾਰ 
ਪੀ ਜਮ ਬਰ ਬ-:੬੦੨< ਅਨ" ਹੈ। “ਸੁਧ । 

#ਪ੦-ਨਜਾਇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜੇ । ( ੧22੨) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੱਸੂ ੩੨, 

੩੨, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਨਮ ਪਾਇਆ] 
___ ਦੈਰਰਾ॥ਭਾਈ ਭੋਰ ਸ਼ੀਗੁਰੁ ਉਠੇ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਆਦਿ। ਗੁਰੁਤਾ ਗਾਦੀ 
ਪਰ ਥਿਰੇ ਦਰਸਹਿੰ ਖ ਅਹਿਲਾਦ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਗਮਨਜੋ ਨਿ੍੫ ਢਿਗ 
ਤਬ ਕੱਲਯਾਨਾਮਿਲਨਿ ਹੇਤ ਥਿਰਤੇਤ ਬਖਾਨ॥ਤਤਛਿਨ ਕੀਨਸਿਸਗਰੀ 
ਤਯਾਰੀ । ਲੇਕਰਿ ਸਾਥ ਉਪਾਇਨ ਸਾਰੀ ॥ ੨॥ ਕੰਚਨ ਰਜਤਿ ਦੰਡ" 
ਨਰ ਗਹੈਂ। ਮਹਿਪਾਲਕ ਕੇ ਆਗੇ ਰਹੈਂ।ਸਚਿਵ' ਸਭਟ ਕੋ ਲੇ ਸਮੁਦਾਏ । 
ਬਸਨ ਥਿਭੂਖਨ ਜਿਨਹੁੰ ਸੁਹਾਏ॥੩॥ਪਾਇਨ ਤੇ ਚਲਿ ਕਰਿ ਮਹੀਪਾਲਾਂ। 
ਗਮਨਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂ ਧਰੇ ਬਿਸਾਲਾ । ਪਹੁੰਦਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਜਾਇ। ਪਗ 
ਪੰਕਜ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ॥੪॥ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬਹ ਬਿਨੈ ਬਖ'ਨੀ।“ਸੁਨਿ ” 

___ ਮਹਿਮਾ ਸੈਂ ਗੁਨਖਾਨੀ। ਰਾਵਰਿ ਸ਼ਰਨਿ ਪਰਯੋ ਅਥਿ ਆਂਈ । 
ਕਹਿ ਬੈਠਿ ਗਯੋ ਸਮੁਹਾਈ॥੫॥ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਰੀ 
ਪਠਤਿ ਹਤੇ ਗਹਿ ਹਾਬ। ਓਅੰਕਾਰ ਕੀ ਤੁਕ ਮੁਖ ਇਹੀ। ਪਲਖਿਆ ਮੇ 
ਨ ਸਕੀਅਹਿ ਕਹੀ'॥੬॥ ਜਿਉ' ਭਾਵੀ ਤਿਉਂ ਸਾਰ ਸਦੀਵਾ” । ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ 
ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੁਖ ਬੀਵਾ”ਂ? । ਸਨਿ ਮਹਿਪਾਲਕ ਰਿਦੋ ਬਿਚਾਰੀ ।-ਇਹੀ 
ਰੀਤਿ ਜੇ ਸਾਚ ਉਚਾਰੀ ॥ ੭>॥ ਇਨ ਸੈਗਿ ਮਿਲਨਿ ਨਿਫਲ ਭਾ ਐਸੇ। 
ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨ ਸਕੀਂਏ ਕੈਸਜਿਸ ਪਰ ਨਹਿੰ ਉਪਾਇਕਿਮ ਹੋਇਤਿਸ 
ਹਿਤ ਉੱਦਮ ਕਰਿਹੈ ਕੋਇ-॥੮॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਗੁਰਕੇ ਸੋਗ ਕਹਨੋ। “ਆਸ਼ੇ 
ਸਕਲ ਆਪ ਕੋ ਲਹਜੋ । ਕਯੋਂ ਅਬਿ ਸਿੱਖ ਥਨੌਂ ਗੁਰ ਧਾਰੋਂ। ਲਿਖਜੋ ਭਾਗ 
ਭੋਗੌਂ ਨਿਰਧਾਰੇਂ? ॥ €॥ ਸਤਿਗੁਰ ਭਨਜੋ “ਮਿਟੈ ਜੇ ਨਾਂਹੀ । ਤਉ ਕਰਤਿ 
ਗੁਰੁ ਆਛੋ ਤਾਂਹੀ। ਸੈਕਟ ਕਾਟਹਿ ਸੁਖ ਕੌ ਦੇਯ।ਅਪਨੋ ਜਾਨਿ ਬਚਾਇ ਸੁ 
ਲੈਂਯ[॥੧੦॥ਲਿਖਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸੋ ਭੀ ਰਹੈ।ਕੋਗਤਿ ਹੀ ਕੱਲਯਾਨ ਸੁ ਲਹੈ। 
ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਪਤ ਛੇਮ । ਦੋਨਹੁੰ ਥਿਧਿਕੋ ਹੈ ਇਹ ਨੋਮ”॥੧੧॥ਸੁਨਿ 
“ਸੇਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ । "ਮੰਤ੍ਰੀ । “ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਭਾਵੀ ਰੋਏ (ਤੋਰੀ ਹੇ ਹਰੀ) 
ਉਸਤਤੂਂ ਸੈਭਾਨ। (ਰੱਖਗਾ ਕਰ) (ਅ) ਜਿਵੇਂ (ਰੱਬ ਦੀ) ਭਾਵੀ 2ੋਵੇ (ਜਉ) ਮੋਭਾਲ ਲੈਂਢਾ ਹੈ । 

__ ਨੈਂਦੁਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂ ਦ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਐਉਂ ਹੈ:-ਲੇਖੁ ਨ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ 
₹ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ।। ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਗ ਧਾਰਿ ॥ ਕਰਤੇ 
ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਬੂਬਹੁ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਲਿਖਿਆਂ ਵੇਰਿ ਨੰ ਸਕੀਐ ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ 
ਸਾਰਿ ।। ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆਂ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ 

__ਕਾਂਪ੧= ਅਪਨੇ ਜਨ ਬਚਾਇ ਸੁ ਲੇਯ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੭2੩) ਰਾਸਿ ੨ । ਅਸੂ ੩੨, 

_ਨਰਿੰਦ ਕੇ ਮਨ ਨਹਿ ਆਈ । ਕਹਤਿ ਕਿ “ਦੋਨਹੁ ਕਿਮ ਬਨਿ ਆਈ “। 
ਲਿਖਜੋ ਭਾਗ ਜੇ ਭੋਗਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਤਬਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗਕਾਨੀ?॥੧੨॥ 
ਜੋ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਨਿ ।ਲਿਖਜੋ ਭਾਂਗ ਮਿੰਟ ਕਰਿ ਹੰਇ ਛੀਨ'। 
ਯਾਂਤੇ ਮਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਹਿ ਆਵੈ।ਦੋਨਹੁੰ ਬਿਧਿ ਕੈਸੇ ਬਨਿ ਆਵੈ?%੧੩॥ 
ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਕਹਯੋ“ਰਹਹੁ ਦਿਨ ਤੀਨਜਿਮ ਹੁਇ ਦੋਨਹੁ ਤਿਮ ਲਿਹਾਂਚੀਨ । 
ਬਹੁਰ ਸਿੱਖਗੁਰਘਰ ਕੇਬਨਹ।ਸੈਸੈ ਜਿਤਿਕਸਕਲਹੀ ਹਨਹ॥੧੪॥ਮਾਨਿ 
ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਲੀਨ । ਲਯਾਯੋ ਭੇਟ ਸੁ ਅਰਪਨ ਕੀਨ । ਮਸਤਕ 
ਟੇਕਿ ਆਇ ਗੌਂ” ਡੇਗੇਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਕੈ ਹਿਤ ਕੇਰੇ੧੫॥ਦੇਗ਼ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਅਚਮੋ ਸੁਖ ਪਾਯੋ।ਥਿਰਜੋ ਤਹਾਂ ਸੋ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਯੋਭਈ ਜਾਮਨੀ ਜਬਿਹ 
ਆਇ । ਸਿਹਜ' ਪਰ ਬਿਰ ਹ੍ਰੈ ਨਰ ਰਾਇ ॥੧੬॥ ਸੁਖ ਸੋਂ ਸੁਪਤਜੋ ਨ੍ਿਪ 
ਬੁਧਿਵਾਨ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਖਰੇ ਸਵਧਾਨ। ਸੋਵਤਿ ਜਬਿ ਜੁਗ ਜਾਮ ਬਿਤਾਏ । 
ਅਧਭੁਤ ਸੁਪਨੋ ਤਿਹ ਛਿਨ ਆਏ॥੧੭॥ਅਪਨੋ ਰਾਜ ਭੋਗਿ ਬ੍ਧ ਹੋਵਾ'। 
ਬਧਜੋ ਕੁਟੈਬ ਸਗਲ ਹੀ ਜੋਵਾ । ਪੁਨ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇ ਗਯੋ ਇਸ ਕਾਲ।ਰਜ- 
ਧਾਨੀ ਭਾ ਸ਼ੋਕ ਬਿਸਾਲ॥੧੮॥ ਸਭਿ ਕੋ ਰੁਦਤਿ ਤਜਾਗ ਕਰਿ ਗਯੋ। ਘੁਰ 
ਚੋਡਾਲ ਜਨਮ ਪੁਨ ਲਯੋ। ਕਰਹਿ ਦਲਾਰਨ “ਸਤ? ਕਹਿ ਸੋਇ”। ਖਾਨ 
ਪਾਨ ਕਰਿ ਬ੍ਰਿਧ'ਤਹਿ ਹੋਇ।੧੯॥ਜਬਿ ਸੈਮਤ ਦਸ ਕੋ ਹੁਇ ਗਯੋ।ਉਤ- 
ਸਵ ਤੇ ਥਿਆਹਿ ਤਹਿ ਭਯੋਬੈਧ੫ ਸੈਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚੈਡਾਲ।ਗਾਇਨ ਬਾਦਤ" 
ਕੀਨ ਬਿਸਾਲ ॥ ੨੦॥ ਬਹੁ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤਿਨ ਮਹਿ ਹੋਈ । ਕਰਿਕੈ ਬਯਾਹ 
ਮੇਲਿ ਸਭਿ ਕੋਈ। ਆਇ ਸਦਨ ਮਹਿ ਬਸਨੇ ਲਾਗਜੋ। ਨਿਜ ਪਰਵਾਰ 
ਸੋਗ ਅਨੁਰਾਗਜੋ॥ ੨੧ ॥ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਬੀਤਜੋ ਚਿਰ ਕਾਲ । ਭਯੋ ਤਰਨ 
ਬਲਵਾਨੁ ਬਿ ਸਾਲ । ਪੁੱਤਰ ਸੁਤਾ ਉਤਪਤ ਗਨ ਕਰੇ” । ਤਿਨ ਕੌ ਬਤਾਹਜੋ 
ਉਤਸਵ ਧਰੇ॥੨੨॥ਕੋ ਬਿਸਾਲ ਕੋ ਲਘ ਹੈ ਨੌਦ। ਕੇਤਿਕ ਤਨੀਯਾ ਭਈ 
ਬਿਲੈਦ । ਸਭਿ ਕੋ ਬੜਾਹ ਬਧਕੋਪਰਵਾਰ॥ ਪੁੱਤ੍ਰ ਪੌਤ੍ ਹੇਰਤਿ ਹਿਤ ਭਾਰਾ 
॥੨੩॥ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਧਾਰਤਿ ਤਿਨ ਮਾਂਹੀਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇਖਤਿ ਔਧ ਨਿਬਾਹੀਂ੧ 

__ ੧(ਤਾਂ ਵਿਰ) ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਮਿਟਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੇ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਭੋਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਟ __ 
ਗਿਆਂ । “ਆ ਗਿਆ (ਰਾਜਾ) । “(ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ) ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭੋਗ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਓਓਹ ਚੰਡਾਲ 'ਪੁੱਤ੍ਰ' ਕਹਿਕੇ ਲਗਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। “ਵਡਾ । #ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਗ?ਬਹੁੰਤੇ ਪੇਦਾ 
ਗੀਤੇ । ਆਯੂ ਬਿਤੀਤ ਕੀਤੀ । #ਪਾ=ਲਿਹੁ ਤੁਮ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੭੪) ਫਗਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੩੨, 

ਸਨਮ ਚੌਡਾਲ ਪਾਇ ਕਰਿ ਭੋਗਾ । ਭਯੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤਹਿੰ ਤੇ ਵਧਿ ਸੋਗਾਂ 
॥੨੪॥ ਰੁਦਤਿ ਸੁਨਤਿ ਬਿਰਲਾਪਤਿ ਦਾਰਾ। “ਹੇ ਪਤਿ ਤੋਰ ਅਧਿਕ ਪਰ- 
ਵਾਥਾ। ਗਨ ਸ਼ੂਕਰ ਤੈ ਪਾਰਨ"ਕੀਨੇ।ਕੁਕਰ ਖਰੇ ਅਹੈਂ ਤਨ ਪੀਨੇ ॥੨੫॥ 
ਸਭਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨਾ” ਤੇਰੀ ਧਰੈਂ। ਕਿਤ ਚਲਿ ਗਯੋ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਨਹਿੰ ਪਰੈ।ਇਮ 
ਕ੍ਟੇਬ ਰੋਦਤਿ ਦੁਖਿ ਛਾਝੋਂ । ਲੋ ਕਰਿ ਵਹਿਰ ਗਏ ਧਰ ਗਡੋਂ॥ ੨੬ ॥ 
ਇਹੁ ਸਭਿ ਸੁਪਨੇ ਘਾਇ ਨਰਿੰਦ।ਜਾਗਉਠਯੋ ਬਿਸਮਾਇ ਬਿਲੌਦ।ਕਿਤਿਕ 
ਕਾਲ ਸੋਚਝਿ ਹੀ ਰਹਨੋ।-ਦਿਹ ਦੁਰ ਸੁਪਨ” ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਲਹਜੋ ?-॥੨੭॥ 
ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਗਯੋ । ਗਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਸ੧ਨਵਤਿ ਭਯੋ । ਹੇਤ 
ਅਖੇਰ“ ਖੇਲਿਬੇ ਚਹਜੋਚਲਹਿੰ ਸੈਗ,ਗੁਰ ਐਸੇਕਹਜੋ॥੨੮॥ ਸੁਨਿਕੌ ਕਰਿ 
ਸ਼ਲਾਨ ਨ੍ਰਿਪ ੩ਬੈ। ਤੁਰੰਗ ਲੇ ਦਲ ਸਬੈ । ਚਵਿਕੇ ਪੁਰਿ ਅੰਤਰ 
ਕੋ ਆਏ। ਤਹਿ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਗ ਮਿਲਾਏ॥੨੯॥ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ ਦਰ- 
ਸੁਪਨ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਹਿ ਨ ਸਕਹਿ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਬਦਨ ਮਲੀਨ 
ਹੁਕਮ ਕੋ ਮਾਨਾ । ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੈਗ ਪਯਾਨਾ ॥ ੩੦ ॥ “ਖੇਲਨ ਕਰੋਂ 
ਅਖੇਰ ਘਨੌਰਾਂ । ਗੁਰੁ ਜੀ ਹੜੋਂ ਮ੍ਰਿਗਨ ਕਰਿ ਘੇਰਾ । ਅਸੁ ਧਵਾਇ ਕਰਿ 
ਕਰੇਂ ਸੈਘਾਰਿਬਾਜਨ ਤੇ# ਪੰਛੀ ਲਿਉ' ਮਾਰ॥0੩੧॥ ਮਗ ਮਹਿ ਗਮਨਤਿ 
ਜਾਂਤਿ ਸੁਨਾਵਤਿ । “ਦੇਖਹੁ ਆਜ ਜਥਾ ਮੈਂ ਘਵਤਿ”। ਗਏ ਦੂਰ ਕੋਤਿਕ 
ਉਦਿਆਨ।ਨਿਕਸਯੋ ਹਰਨ ਨਿਰਿਪਤ ਅਗੁਵਾਨਾ” ॥੩੨॥ਸਭਿ ਕੋ ਬਗੰਜ 
ਆਪ ਹੀ ਧਾਯੋ। ਬਡੇ ਬੇਰ। ਤੇ ਤੁਰੰਗ ਉਠਾਯੋਲਗਜੋ ਗੈਲ'.ਦੌਰਹਿ ਜੁਗ 
ਅਐਗਿਪੰਨ ਗੌਨ ਪੀਛੇ ਕਿਯ ਜੇਸੈ॥੩੩॥ਪੁਰਿ ਤੇ ਕੋਸ ਦਸ ਕੁ ਲੋ ਗਯੋ।ਮ੍ਰਿਗ 
ਦੌਰਤਿ ਕੌ ਹਤਿ ਕਰ ਲਯੋ । ਕਯੋ ਤ੍ਰਿਖਾਤੁਰ ਮੁਖ ਕੁਮਲਾਵਾਂ । ਪਾਛੇ ਤੇ 
ਭਟ ਕੋਇ ਨ ਆਵਾ॥੩੪॥ਇਤ ਉਤ ਢਿਰਿਕੇ ਹੇਰਨ ਕਰਨੋ। ਦੁਰ ਜਾਇ 
ਸਾ ਰਾ ਹਨ ਸਾ ਮਾ ਹਟ 
ਬ੍ਰਮਤ ਦਸ਼ੇਖ਼ਾ ॥੩੫॥ ਤਰੁ ਕੇ ਸੈਗ ਬਾਂਧਿ ਕਰਿ ਘੋਰ। ਤਹਿ ਤੇ ਨਿਕਟ . 

_'ਲੀਰ ਕੋ ਟੋਰਾਂ।ਪਿਖਿ ਜਲ ਕੋ ਕਰ ਚਰਨ ਪਖਾਂਰੇਂ। ਪੁਨ ਪੀ ਕਰਿ ਨਿਜ 
ੜ੍ਰਿਖਾ ਨਿਵਾਰੇ॥੩੬॥ਤਰੁ ਕੇ ਤਰੇ ਸੈਘਨੀ ਛਾਯਾ।ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਨ੍ਰਿਖਤ ਕੋ ਮਨ 

੧ਪਲਣੇ । “ਉਡੀਕ । “ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਰੋ'ਦਿਆਂ ਦੁਖੀ ਛਭਕੇ (ਲੋਕੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ) ਲੈਕੇ ਬਾਹਰ 
ਗਏ ਤਵ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਦਬਿਆ । ਖੋਟਾ ਸੁਪਨਾ। “ਸ਼ਿਕਾਰ । $ਬਾਸ਼ਾਂ ਨਾਨ । “ਰਾਜੇ ਦੇ 
ਅੋਂ । "ਪਿੱਛੇ । ੯ਟੋਲਿਆ । ਰ ਰ੍ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ _____ ( ੧੭੭੫) ਰਾਸਿ ੨। 
_ਬਿਰਮਾਯਾ'।ਬਸਤ ਬਿਛਾਇ ਬੈਠਿ ਕਾਰ ਤਹਾਂ।ਸ਼੍ਮਤ ਘਾਮ ਤੇ ਸੁਖ 
ਮਹਾਂ॥੩੭॥-ਜਬਹਿ ਤਪਤ ਥੋਰੀ ਹੁਇ ਜਾਇ ।ਪੁਨ ਚਵਿਹੌਂ-;ਅਸ ਮਨ 
ਠਹਿਰਾਇ ।-ਸੈਗੀ ਆਇ ਮਿਲਹਿੰਗੇ ਮੋਹੀ । ਤਬਿ ਲੋ ਛਾਯਾ ਮਹਿ ਸੁਖ 
ਹੋਹੀ-॥੩੮॥ਪੀਛੇ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਭਟ ਮੈਂਗਜਾਤਿ ਅਰੂਢੇ ਸਕਲ ਤੁਰੈਗ। 
ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਖੋਜ ਪਾਰਖਾ ਧਰਿ ਤੇਂ। ਸਨ ਸਨੈ ਸਭਿ ਗਮਨਯੋ ਕਰਿਤੋ੩੯॥ 
ਦੌਹਰ।੫ਘ/ਮਤੇਜ ਅਤਿਸ਼ੈ ਭਯੋ ਖੋਜਤਿ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਜਾਤਿ। ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਹੇਤ 
ਕੌ ਇਤ ਉਤ ਫਿਰ ਉਤਲਾਤਿ ॥ ੪੦ ॥ (੪ ਤੰ ਭਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ (ਗੈਠ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸ 

'ਡੂਪਤ ਕੋ ਪੁਸੰਗ' ਬਰਨਨੇ ਯਮ ਦੋਦਿ ਤ੍ਰਿਸਤੀ ਅੰਸੂ$ ॥੩੨। 

੩੩. (ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਪੂਤੱਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ] ਰ 

ਦੋਹਰਾ॥ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਮਹਿਪਾਲਕੌ ਬੈਠਯੋ ਬਿਤਜੋ ਸੁ ਥਾਨ/ਤਿਸ ਚੰਡਾਲ 

ਕੌ ਪੁਤ ਇਕ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਦੇਖਯੋ ਆਨਿ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦੂਰ ਖਰੋ ਹੇਰਤਿ 
ਲਲਚਾਵੈਕਰਤਿ ਤ੍ਰਾਸ, ਪਰ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ।-ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੋ 
ਅਗਜੋ ਮਰਿ ਗਯੋ ਸ ਛਲ ਹੀ ਲਹੈ-॥ ੨॥ ਦੌਰਜੋ ਸਦਨ ਬਤਾਯੋ ਜਾਇ 

“ਕਯੋਂ ਰੋਵਹ ਪਿਤ ਬੈਠਯੋ ਆਇ । ਕਰਨੇ ਸੁ ਛਲ ਪਿਤ ਮਰਜੋ ਨ ਜਾਨ । 

ਢਲਿ ਦੇਖਹ ਜੇ ਕਹੜਕੋ ਨ ਮਾਨੋ॥੩॥ਸੁਨਤਿ ਭਾਰਜਾ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਈ। 

ਅਪਰ ਕ੍ਟੰਬ ਸੈਗ ਹੀ ਲਜਾਈ। ਹੜਬੜ਼ਾਇ!” ਪਹੁੰਦੀ ਦੁਖਿਆਰੀ।ਦੇਖੜਿ 
_ਉਚੀ ਕੁਕ ਪੁਕਾਰੀ ॥੪॥ “ਇਹ ਕਯਾ ਕੀਨ ਕਟੰਬ ਕੋ ਛੋਰਾ। ਹਮ ਸਭਿ 

ਕੌ ਦੀਨਸਿ ਦਖ ਘੋਰਾ। ਰਦਿਤਿ ਭਈ ਬਕਾਕੁਲ ਨਿਸ ਮਾਂਹੀ । ਆਇ 
ਸਮੀਪ ਲੀਨਿ ਸੁਧਿ ਨਾਂਹੀ॥੫॥ਇਮ ਭਾਖਤਿ ਸਗਰੇ ਚਲਿ ਆਏ। ਦੇਖਿ 

ਨਿਪਤ ਨੇ ਸਕਲ ਹਟਾਏ। ਸਪਨੇ ਬਿਖੈ ਪਿਖੇ ਥੇ ਜੈਸੇਦੇਖਤਿ ਭਯੋਕੁਟੰਬੀ 

ਤੈਸੇ ॥੬।ਸੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੁਤ ਤਨੀਯਾ ਸੋਈ । ਸੁਪਨੇ ਜਨਮ ਬਨੇ ਥੇ ਜੋਈ 
। ਸਨੈ ਸਨੈ ਜਬਿ ਦੇਖਜੋ ਥਾਨ। ਨਿਸ ਮਹਿ ਬਸਜੋ ਸੁ ਪਰਤਿ ਪਛਾਨ”॥੭ 
॥ ਸਪਨਾ ਅਰ ਤਿਨ ਪਿਖਤਿ ਬਿਚਾਰਤਿ।-ਕਹਾਂ ਭਈ-ਅਚਰਜ ਕੋ 

ਧਾਰਤਿ।ਸੋ ਨੇਰੇਹਇਂ,ਨ੍ਰਿਪਤ ਹਟ'ਵੈਬਚਹਿ ਆਪ ਜਿਨ” ਛੁਹਨ ਨ ਪਾਵੈ 

॥੮॥ ਕਹਿ ਚੇਡਾਲਨੀ “ਤੂ ਪਤਿ ਮੇਰੋਭੌਗਤਿ ਭੋਗ ਰਹਜੋ ਬਹਤੇਰੋ। ਪੁੱਤਰ 
ਸੁਤਾ ਇਹ ਸਭਿ ਉਪਜਾਏ।ਅਬਿ ਕਾਂ ਤੋਹਿ ਰਿਦੇ << = 
੧ ਲਲਚਾਯਾ । “ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਪਰ । ਧਰਤੀ ੩ 

`_ਪਰਖਦੇ । ਧੁੱਪ । “ਭਾਵ ਸੁਫਨੇ ਵਿਚ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨੈ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਬਿਠਾ ਸੇ 

#ਣੇਤੀ ਨਾਲ । “ਪਛਾਣ ਪੈਂਦ। ਹੈ। “ਮਤਾਂ । #ਪਾ:-ਬੱਤੀਸਮੇਂ' । 1੫ਸ=ਕੁਟੰਬ ਸਭਿ ਤੈਮੇ । 



_ ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਟੂਰਜ ( ੧੭੭੬) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੩੩. 

_'ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਤਨੁ ਆਛੇ।ਹਮ ਸੋਂ ਮਿਲਿਨਿ ਬਿਦਾਰਮੋਦਂ ਪਾਛੇ ।ਮਰਿਬੇ 
੧ ਛਲ ਕਾਰ ਝਾਜ ਗਜਯੋਕਹਿ ਤੇ ਜਾਇ ਪਦਾਰਥ ਲਯੋ?॥੧੦॥ਕਮੋ' ਨ 

ਲੈਂਤਿ ਸਤ ਕੋ ਨਿਜ ਗੋਦ । ਕਜੋਂ ਨ ਲੇਤਿ ਅਬਿ ਸਦਨ ਬਿਨੋਦ।ਕਯੋ' ਨ 
ਮਿਲਤਿ ਸਗਰੇ ਪਰਵਾਰ। ਜਿਨ ਸੋਂ ਕਰਤਿ ਸਦਾ ਤੂੰ ਪੜਾਰ॥੧੧॥ਸੁਨਿ 
ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਚੰਡਾਲ ਚਲਿ ਆਏ।ਨਿਪਕੋ ਘੇਰਿ ਖਰੇ ਸਮੁਦਾਏ।ਜੇ ਜਾਮਨਿ 
ਕੌ ਸੁਪਨ ਬਿਚਾਰੈ।ਤੋ ਜਾਨੜਿ ਪਰਵਾਰੈ॥੧੨॥ਜਥਿ ਜਾਗਤਅਪੁਨੀ 
_ਪਹਿਬਾਨੈਕਰਬਿ ਹਟਾਵਲ ਬਾਕ ਬਘਾਨੈ।ਮੈਂ ਸਨਖੈਧੀ ਨਹੀਂ ਤੁਮਾਰੋ। 
ਅਮਕ ਗਿਰਨਿ ਕੌ ਈਸ਼ ਉਦਾਰੋ ॥੧੩॥ ਠਾਂਢੇ ਰਹੋ ਦੂਰ ਹਟਿ ਕਰਿਕੈ । 

__ਛਵਹੁ ਨ ਤੁਮਕੋ ਨੀਚਬਿਚਰਿਕੈਅਪਨੇ ਕੋ ਤੁਮ ਕਹੋ ਨ ਪਛਾਨੋ।ਅਪਨ 
ਸਬੋਧੀਮੋਹਿ ਬਖਾਨੋ:॥੧੪॥ਇਮ ਬਗਰਤਿਬੀਤਮੋਚਿਰਕਾਲਇਤਨੇ ਮਹਿ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਸਾਲ । ਚਮੂ ਸੈਗਿ' ਆਏ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਗਨ ਚੇਡਾਲਨ ਨ੍ਰਿਪ 
ਜਹਿੰ ਘੈਗ ॥ ੧੫॥ ਸਗਰੇ ਕਹਿ ਕੈ ਦੂਰ ਹਟਾਏ । ਬੂਝਜੋ ਤਿਨ ਸੋਂ ਤਹਾਂ 
ਬਿਠਾਈਸ਼ਹੀ ਅਰਜਨ ਅਰੁ ਮਾਨਵ ਸਾਗੇਬੈਠਿ ਗਏਸੰਨਬੇਹਿਤਧਾਰੇ॥੧੬॥ 
੯ ਨ-<<<ਇ -- ਆ ਆ 96੬-੬# 85੫੬ ੫੮ 

ਘੋਰ।ਕਰ ਛਲ ਮਰਿਬੇ ਲਜਾਇਸ ਔਰਾ।੧੭॥ਸਰਬ ਸਗੀਰ 
ਅਹੈ । ਸੋਈ । ਬਸਤਿ ਹਤੋ ਹਮਰੇ ਮਹਿੰ ਜੋਈ । ਨੀਕੇ ਸਭਿ ਨੇ ਕੀਨਿ 
ਚਿਨਾਰੀ।ਲਖਜੋ ਜੁ ਬਰਤਹਿ ਸੈਗ ਹਮਾਰੀ।੧੮॥ਅਬਿ ਹਮ ਇਸ ਕੋ ਜਾਨ 
ਨ ਦੇਈਂ । ਜਾਇ ਜਿ; ਨਿਜ ਕੁਟੈਬ ਸੈਗ ਲੋਈ । ਸਕਲ ਬੈਸ ਜਿਨ ਸੈਗ 
ਬਿਤਾਈ।ਅਬਿ ਏ ਕਿਤ ਜੈ ਹੈਂ ਦੁਖਪਾਈ”॥੧੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਰਬੱਗਯ 
ਸਜਾਨ।ਤਿਨ ਬਰਜਨ ਕੌ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾਂ ਜੋ ਮਰਿ ਗਯੋ ਸ ਬੇਧ ਤਿਹਾਰੋ 
ਜਹਿੰ ਗਾਡਜੋ ਸੋ ਕਬਰ ਨਿਹਾਰੋ॥੨੦॥ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਮੁਰਦਾ ਹੋਇ ਜਿ ਆਨੋ। 
ਤੌ ਤੁਮਰੋ ਇਹੁ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਨੋ। ਜੇ ਨਹਿੰ ਤਹਾਂ ਨਿਹਾਰੋ ਸੋਇ। ਤੋਂ ਕਹਿਬੋ 
ਤੁਮਰੋ ਸਚ ਹੋਇ॥੨੧॥ਸਨਿਕੈ ਬਾਕ ਸਭਿਨਿ ਹੀ ਮਾਨੇ।ਮਏਹ ਤੁਮਆਛੀ 
ਰੀਤਿ ਬਖਾਨੇਂ। ਗਨ ਚੰਡਾਲ ਖੋਦ ਤਿਸ ਬੇਰ। ਦਫਨਯੋਂ'ਮੁਰਦਾਂ ਤਹਾਂ ਸੁ 

੧ਜਾਨੂੰ ਮਿਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਣਦਾ ਹੈ' । ਮਿਲ “ਨ=ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ (ਸਗੋਂ) ਪਿੱਛੇ 
ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । “ਘਰ ਦਾ ਸੁਖ । “ਫਲਾਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਜਾਂ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ 1 
ਪਫੌਜਾਂ ਨਾਲ । $ਸਮਬੋ । “ਹੁਣ ਇਹ (ਸੈਬੈਧੀ) ਦੁਖ ੫: ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ । ਦੱਬਿਆ ਰੋਯਾ। 

ਦਂਪਾ;-ਵਿਚਾਰਨੋ। :; ੫੩-ਏਹ, ਨੇਹੁ । 

ਪਿੰਡ ਤਹ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੭੭) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਮੂ ੩੩, 

ਹੇਰਾ॥੨੨॥ਤਥਿ ਚੈਛ਼ਾਲ ਸਕਲ ਬਿਸਮਾਂਏ। ਬਹੁਰ ਕਹਾਨਿ ਕਿਛੁ ਨਿਕਾਟੋ 
ਨ ਆਏ।ੂਪਤਿ ਕੌ ਚਵਾਇਕਰਿ ਚਾਲੇ।ਅਪਨਪੁਰੀ ਕੌਪੰਥਸਮਾਲੋ॥੨੩॥ 
ਸੇਧਕਾ ਲੋ ਚਲਿ ਕਰਿ ਤਹਿ ਆਏ। ਮਹਿਪਾਲਕ ਸੋਚੜਿ ਬਿਸਮਾਏ । 
ਕਹਿ ਨ ਸਕੇ ਅਚਰਜ ਹੀ ਗਾਬਾਂ ।-ਕਤਾ ਏ ਭਯੋ ਆਜ ਮਮ ਸਾਂਥਾਂ ?- 
॥੨੪॥ ਚਿਤਵਭਿ ਕੈ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਇਮ ਆਈ ।-ਸਕਲ ਬਤਾਵ/ਹ 
ਗੁਰੁ ਗੋਸਾਈਂ । ਮਮ ਮਤ ਮਹਿ ਇਹੁ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ। ਸੁਪਨ ਬਾਤ ਜਾਗ੍ਰਤ 

'ਸ਼ਟਾਵੈ-॥੨੫॥ਨਿਜ ਬਲ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਕਰਿਕੈ।ਸੁਪਤੇ ਸਭਿ ਸ਼ਰਮ ਕੋ 
ਰਿਹਰਿਕੈ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕਰਿ ਤਨ ਇਸ਼ਨਾਨ । ਸੋਚਤਿ ਚਿਤ ਮਹਿ 

ਨਿਪਤਿ ਮਹਾਂਨ॥੨੬॥-ਬੁਝਨਿ ਕਰਿਹੌਂ ਗਰਕੇ ਸਾਬਿ-।ਇਸ ਬਿਧਿਦੀਨ 
ਨਰ ਨਾਂਬ। ਬਸਤ੍ ਸ਼ਸੜ ਤਨ ਪਹਿਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਚਿਵ ਸੁਭਟ ਅਪੁਨੇ 

ਸੈਗ ਧਾਰੇ ॥੨੭॥ ਸਨੈ ਸਨੈ ਪਾਇਨ ਸੋਂ ਗਯੋ। ਜਾਇ ਦਰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੌ 
ਕਯੋਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੈਦਨਾ ਧਾਰੀ । ਬੈਠਜੋ ਨੰਮੁ ਸੁ ਹੋਇ ਅਗਾਰੀ॥੨੮॥ 
ਸਾਦਰ ਸ਼ਰੀਅਰਜਨ ਕਹਿ ਕਰਿ ਕੈਬੂਬਯੋ 'ਹੇ ਨ੍ਰਿਪਚਿੰਤਾ ਧਰਿ ਕੈ । ਕ੍ਯੋਂ 
ਮਨ ਭੈਗ ਹੋਇ ਕਰਿ ਰਹਜੋ? । ਕੋ ਕਾਰਣ ਐਸੋ ਕਿਤ ਲਹਜੋ"?” ॥੨੯॥ 
ਸਨਿ ਨਿਿਪ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਿ ਅਧਿਕਾਈ।-ਬੁੜਜੋ ਗੁਰੂ ਜੁ ਮੋ ਮਨ ਭਾਈਂ"-। 
ਹਾਥ ਜੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਖਾਨਾ/ਤੁਮ ਸਮਰਬ,ਸਰਬੱਗਜ,ਮਹਾਨਾ॥੩੦॥ 
ਗੁਪਤ ਬਿਦਤ ਬਿਰੜੰਤ ਪਛਾਨਹ । ਤੀਨ ਕਾਲ ਮਹਿ ਹੋਇ,ਸੁ ਜਾਨਹੁੰ। 
ਭਯੋ ਮੋਹਿ ਮਨ ਅਧਿਕ ਸੈਦੇਗੁਤੁਮ ਬਿਨ ਅਪਰ ਮਿਟਾਇ ਨ ਕੇਹੂ॥੩੧॥ 
ਭਯੋ ਜਾਮਨੀ ਮਹਿ ਇਮ ਸੁਪਨਾ । ਤਜੜੋ ਸਰੀਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੁਇ ਅਪੁਨਾ । 
ਸਭਿ ਰਠਵਾਸ ਰਾਜ ਕੇ ਲੋਕਰਦਤਿ ਪੀਟਤੇ ਧਰਿ ਉਰ ਸ਼ੋਕ॥ ੩੨॥ ਮੈਂ 
ਝ਼ਬਿ ਜਨਮਜੋ ਘਰ ਚੈਡਾਲ।ਤਹਿੰ ਹੋਯੋ ਪਰਵਾਰ ਬਿਸਾਲ।ਕੋਗ ਆਰਬਲ 
ਤਨ ਕੀ ਤਹਾਂ। ਭਯੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੈਂ ਸੈਕਟ ਮਹਾਂ॥੩੩॥ਕਭੌਰ ਹੋਤਿ ਜੰਬਿ ਗਏ 
ਅਖੇਗਤਹਿੰ ਚੇਡਾਲਨਿ ਲੀਨ ਸ ਘੇਗਜੋ ਸੁਪਨੇ ਮਹਿੰ ਭਾ ਪਰਵਾਰੇ। ਤੇਸੇ 
ਰੂਪ ਸਮੂਹ ਨਿਹਾਰੇ॥੩੪॥ਦਾਰਾ,ਸਤ.ਪੁੱਤ੍ਰੀਂ ਜੇ ਭਈ।ਕਰਿ ਚਿਨਾਰ ਮੈਂ 
ਦੇਖਿ ਸੁ ਲਈ । ਤਿਨਹੁਂ ਪਛਾਨ ਮੋਹਿ ਕੌ ਲੀਨਾ । ਦੇਖਯੋ ਤਮ ਝਗਰਾ ਜੋ 

ਐਸਾ ਕੀਹ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਬ ਫਿੱਠਾ। ਹੈ ਊ “(ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ) ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੱਛੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਟੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਪੱਛਣੀ) ਚੌਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, (ਅ) ਮਨ ਭਾਈ== 

_ ਮਨੋ ਵਿਚ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ । “(ਜਾਗਤ ਵਿੱਚ) ਵੇਖੇ । #ਪ:-ਇਸਤੀ। 



( ੧੭੭੮) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰ] ੩੩. 

ਦੇ, >ਦਾ=ਸ ਸਗਰੋ ਬਿਰਤੈਤ ਜੁ ਹੋਵ। ਅਹੈ ਸਾਚ ਕੈ ਝ੍ਠੋ ਜੋਵਾਂ । 
ਮਮ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਆਇ ਨ ਕੋਈ । ਯਾਂਤੇ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਬਡ ਹੋਈ॥੩੬॥ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਇਹ ਸਰਬ ਬਤਾਵਹੁ । ਕੜਾ ਅਚਰਜੁ ਹੋਯੋਂ?ਸਮੁਝਾਵਹੁ । 
ਇਮ ਨ੍ਰਿਪ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕੌ ਸਭਿ ਗਾਬਕਹਤਿ ਭਏ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਨਾਬ॥੩੭॥ 
“-ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭਕੋ,ਕੌ ਨਹਿ ਖੋਵਤਿ।ਤਉਸਹਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵਤਿ-। 
ਇਹ ਗਤਿ ਬੀਤੀ ਹੈ ਤੁਵ ਸੈਗ । ਕਰਹ ਨਹੀ' ਅਪਨੋ ਮਨ ਭੈਗ॥੩੮॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਇਕ ਤੇਰੀ । ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਤਿ ਬਾਤ ਜੁ ਹੇਰੀ। ਜਨਮ 
ਪਾਵਨੋ ਘਰ ਚੈਡਾਲ । ਤੋਹਿ ਭਾਗ ਮਹਿ ਲਿਖਯੋ ਅਟਾਲ” ॥੩੯॥ ਸਦਨ 
ਤਯਾਗ ਕੈ ਤੂੰ ਚਲਿ ਆਯੋ।ਸਤਿਗਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ। ਧਰੇ ਪਦਾਰਥ 
ਆਨ ਉਪਾਇਨ।ਕਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਪਰਸੇ ਕਰ ਪਾਇਨ॥੪੦॥ਯਾਂਤੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਭਏ ਸਹਾਇ। ਸੁਪਨੇ ਮਹਿੰ ਸੋ ਦੀਨ ਬਿਤਾਇ। ਜਨਮ ਚੈਡਾਲ ਜੁ ਧਰਨੋ 
ਹਤੋ । ਸੋ ਇਕ ਜਾਮਨਿ ਮਹਿ ਧਰਿ ਬਿਤੋ॥ ੪੧ ॥ ਭਰਮ ਹੁਤੋ ਤੇਰੋ ਮਨ 
ਮਾਂਹੀ ।-ਲਿੱਖਕਾ ਮੇਰ ਸਕਹਿ ਕੋ ਨਾਂਹੀ । ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰ ਕਯਾ ਕਰੈ। 
ਨਿਵਲਹਿ-,ਇਮ ਸੈਸੋ ਤੂੰ ਧਰੈਂ॥੪੨॥ਸੋ ਬਿਧਿ ਤੁਝ ਕੋ ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਈ। 
ਇਮ ਸ਼ਰੀਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇ ਸਹਾਈ।ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋੜਿ ਬਚਾਇ।ਜੋ ਸਿਖ 
ਬਨਿਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਲਜਾਇ॥੪੩॥ਸਨਿ ਕੈ ਨ੍ਿਪ ਗਦਿ ਗਦਿ ਹੁਇ ਗਜੋ। ਬੈਠੇ 
ਮਹਿਦ ਪ੍ਰੋਮ ਉਪਜਲੋ। ਬਹਕੋ ਨਯਨ ਤੇ ਐੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹੂ । ਧਰਯੋ ਸੀਸ ਪਗ 
ਪੰਕਜ ਮਾੰਹੂ॥੪੪।/ੈਨੁਪੈਨੁ ਸ਼੍ਰੀਸਤਿਗੁਰ ਅਰੌਜਨ।ਸਿੱਖਯਨ ਰੱਖਕ ਸੁਨਿ 
ਜਿਨ ਅਰਜ਼ਨਿ । ਮੈਂ ਅਤਿ ਦੀਨ ਪਰਯੋ ਦਰਬਾਰ । ਗਹੋ ਬਾਂਹ ਕੀਜਹਿ 
ਭਵ ੫ਾਰ॥੪੫॥ਤੁਮ ਸਮ ਗੁਰੂ ਪਾਇ ਹੋਂ ਕਹਾਂ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟੋ ਦਖ 
ਮਹਾਂ। ਨਿਜ ਚਰਰਾਂਮ੍ਰਿਤ ਮੁਝ ਕੋ ਦੇਗ ਸੁੱਧ ਆਪਨੋ ਸਿਖ ਕਰਿ ਲੇਹ 
੪੬॥ਸ਼ਰਧਾ ਅਚਲ ਦੇਖਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ।-ਸੈਂਸੇ ਮਿਟੇ ਭਯੋ ਅਬਿ ਸੁਧਮਨ-। 
ਤਬਿ ਜਲ ਕੋ ਮੰਗਵਾਇ ਸੁ ਲੀਨਿ। ਪਦੁ ਅਰਬਿੰਦ ਪਖਾਂਰਨ ਕੀਨ॥੪੭॥ 
ਸਹਤ ਭਾਰਜਾਂ ਕੁਪਤਿ ਪੀਵਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਸਿਖ ਮਨ ਤੇ ਬੀਵਾ । ਤਬਿ 

___ ਭਾਈ ਕੱਲਯਾਨ ਬੁਲਾਯੋ।“ਇਹ ਉਪਕਾਰੀ ਤੜ ਕੋ ਲਜਾ੧ੋ॥੪੮॥ਇਸਕੋ 
ਪੂਜਨ ਕਰਹੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼” । ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਨਰੇਸ਼। ਕਹਤਿ ਭਯੋ 
ਸੋਏਹ ਮੇਰੋ ਈਸ਼ । ਉਰ ਸਿਮਰੌਂ ਮੈਂ ਧਰਿ ਪਦ ਸੀਸ॥ ੪੯॥ ਇਸ ਕੌ 

"ਡਾਵ ਉਦਾਸ ਨ ਹੋਵੇਂ । ਅਟੱਲ । “ਭਾਵ ਛੋਹੇ ਹਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ । “ਨਿਰੋਲ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੭੯) ਗਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੩੪. 
ਮੈਂ ਅਪੁਨੇ ਸੈਗ ਕਰਿਕੈ । ਗਮਨੋ' ਸਦਨ ਜਬਹਿ ਹਿਤ ਧਰਿਕੈ । 

__ ਲੇ ਜਾਵੰ,ਉਪਹਾਰ"ਪਠਾਵੇ।ਭਾਉ ਬਿਸਾਲ ਕਰੌ ਹਰਖਾਵੇਂ॥੫੦॥ਕੇਤਿਕ 
`ਦਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਤੀਰ । ਰਹਤਿ ਭਯੋ ਕੂਪਤਿ ਮਤਿ ਧੀਰ। ਬਹੁਤ ਭਾਂਤਿ 
ਕੇ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ੁ । ਪ੍ਰਭੁ ਕਾ ਸਿਮਰਨਿ ਕਰਹਿ ਹਮੇਸ਼॥੫੧॥ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਕਰਬੇ ਅਭਿਲਾਖਾਂ । ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਧਰਹਿ ਪਿਤਾ ਜਿਮ ਭਾਖਾ ।ਬਹੁ ਦਿਨ 
ਰਹਿ ਨ੍ਿਪ ਰੁਖਸਦ ਚਹੇ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਂ ਕਹੈ ॥੫੨॥ “ਮੋਹਿ 
ਦਰਬ ਲੋ ਕਰਿ ਨਿਜ ਹਾਥ । ਕਰਹੁ ਸਕਾਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਥ। ਕੋ ਸੁੰਦਰ 
ਬਲ ਕੌ ਅਵਲੋਕ । ਰਚਹੁ ਤਾਲ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਰੋਕ" ॥ ੫੩॥ ਮੋਹਿ 
ਭਾਵਨੀ ਐਸੇ ਅਹੈਰਾਵਰਿ। ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮ ਚਹੈ? । ਸੁਠਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਕਹਿ ਤਿਸੁ ਬੇਰ। “ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੁਵ ਮਨੁ ਫੇਰਾ ॥੫%॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ- 
ਸਰ ਤੀਰਥ ਭਾਰੀ। ਤਿਸ ਕਰਿਬੇ ਕੋ ਇੱਛੁ ਹਮਾਰੀ।ਜੇਤਿਕ ਦਰਬ ਪਠਹਿ 
ਗੋ ਇਹਾਂ। ਡਿਹ ਸਰ ਪਰ ਹਮ ਲਾਵਹਿੰ ਮਹਾਂ॥੫੫॥ਦਰਬ ਸਕਾਰਥ ਹੋਹਿ 
ਝੁਮਾਰਾਂ । ਲੌਕਨਿ ਪਰ ਅਤਿਸ਼ੈ ਉਪਕਾਰਾ। ਉਰ ਅਨੰਦ ਭਾ ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਬੈਨ । ਬ੍ਰਿਹੁ ਤੇ ਭਰਯੋ ਨੀਰ ਬਹੁ ਨੈਨ॥੫੬॥ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ਬਿਦਾ 
ਹੁਇ ਗਯੋ।ਅਪਨੋਸੈਗ ਕੱਲਯਾਨ ਸੁ ਲਯੋ । ਨਿਜ ਰਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵਾ 
ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੋਯ ਜੁਤਿ ਸਗਰੋ ਜੋਵਾ" ॥੫੭॥ਕੋ ਦਿਨ ਢਿਗ ਰਾਖਜੋ ਕੱਲਯਾਨਾ। 
ਪੁਨ ਥਾਤੀ ਦੇ ਦਰਬ ਮਹਾਂਨਾ'। ਨਿਜ ਨਰ ਸੈਗ| ਮਿਲਾਇ ਪੁਚਾਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਕੇ ਵਿਗ ਚੱਲਿ ਆਯੋ ॥ ੫੮ ॥ ਆਯੋ ਦਰਬ ਦੇਖਿ ਨਿਜ ਪਾਸ। 

੪੬ ਨ 

ਚਾਂਹਤਿ ਸਰ ਕੌ ਕਰਯੋਂ ਪ੍ਰਕਾਂਸ਼। ਬੁਝ ਬਿਧ ਭਈ ਗੁਰਦਾਸ। “ਪਿਖਹੁ 
ਸਬਾਨ ਕਰਹ ਨਿਰਜਾਸ”॥੫੯॥ ਉੱਦਮ ਤੀਰਬ ਰਚਿਬੇ ਕਰਿਓਂ। ਜਿਸ 
ਤੇ ਸਿੱਖਨ ਕੌ ਗਨ ਤਰਿਓ । ਸੁਨਹੁ ਕਥਾ ਆਗਲਿ ਜਿਮ ਭਈ । ਕਵਿ 
ਸਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਭ ਨਿਰਮਈ" ॥ ੬੦ ॥ ਇਿੱਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੀ ਸੂਰਜ ਗਿਥਧ ਦੁਤਿਯ ਭਾਸੇ 
'ਨ੍ਰਪਤਿ' ਪੁਸੇਜ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਤੀਨ ਭਿੰਸਭੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੩ ॥ 

੩੪, [ਸੰਤੋਖਸਰ ਵਿਚੇ ਜੋਗੀ ਨਿਕਲਿਆ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਗੁਰ ਭਏ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੀਨ੯। ਕਰਹਿ 
ਉਧਾਰਨ ਅਨਿਕ ਹੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਕੇ 
"ਭੈਟਾ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਚਨ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । ₹ਕੱਠਾ ਹੋਵੇ । “ਸਾਰਾ 
ਰਾਜ ਸੁਖ ਸਮੇਤ ਡਿੱਠਾ । “ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਥੋਲੀਆਂ । $ਸ੍ਰੋਵਰ । “ਨਿਰਨੈ । “ਰਚੀ । ੯ਬੜੇ । 

"ਂਘ੬--ਸਤਿਗੁਰ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੮੦) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੩੪. 

ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਤੀਰਬ ਸਿਰਜਨ ਇੱਛਾ ਧਰੇ। ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਿਥਮ''ਬੀਤਮੋ ਚਿਰ 
ਕਾਲ । ਪੁਨ ਇਕੱਤ੍ ਹੁਇ ਨੀਰ ਬਿਸਾਲ ॥ ੨ ॥ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਸੈਗ ਸੂ ਪੂਰਮੰ 
ਗਯੋ। ਖਨਨ' ਦਿੰਨ ਸਭਿ ਮਿਟਤੋ ਭਯੋ । ਟੋਵਾ ਹੁਤੋ ਅਲਪ”ਹੀ ਕਰਿਯੋ । 
ਸਨੈ ਸਨੈ ਜਲੁ ਸਗਲ ਭਰਿਯੋ ॥੩॥ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਢਰਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਪਰੀ । 
ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਂਹਿੰ ਚਿਨਾਰੀਂ ਕਰੀ। ਇਤਿ ਉੜਿ ਫਿਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਰੁ ਖਰੇ । 
ਬਦਰੀ ਆਦਿ ਨ ਜਾਨਿਯ ਪਰੇ ॥੪॥ ਬਿੱਛ ਸਿੰਸਪਾਂ' ਜਾਇ ਸੁ ਹੇਰਾਂ । ਖਰੇ 
ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੀਨ ਕਾਲ ਸਰਬੱਗਜ ਮਹਾਂਨਾ। ਖੋਜਤਿ ਜਿਮ 

ਅਲਪੱਗਤ ਅਜਾਨਾ॥੫॥ਮਿਟ ਗਯੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਹਜੋ ਕੁਛ ਟੋਵ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਭਯੋ 
ਨ,ਵਿਰ ਵਿਰ ਜੋਵਾ । ੜਾਰ ਕਰੀਰ ਬੇਲੁ ਬਿਸਤਾਰਾਂ । ਨਹਿ ਨਿਰਨੈ ਕਿਯ 
ਸਕਲ ਨਿਹਾਰਾਂ ॥ ੬ ॥ ਫਲ ਦਿਖਾਇ ਚਾਹਤਿ ਥਿਦਤਾਵਾ । ਯਾਂਤੇ ਨਾਹਿੰ 
ਤਿਹ ਛਿਨ ਬਿਦਤਾਵਾ । ਬਿਰੱਛ ਸਿੰਸਪਾ ਤੇ ਥਲ ਜਾਨ” । ਤਹਾਂ ਜਾਇ 
ਕਰਿ ਉੱਦਮੁ ਠਾਨਾਂ ॥੭॥ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਿਸ ਤੀਰਥ ਕੋ ਕਰਿਯੋ।ਸਭਿਨਿ ਸੋਗ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਰਿਯੋ“ਗੁਰ ਆਗਜਾਤੇ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ। ਆਇ ਸੁ ਸਰ ਕਰੋ- 
ਵਾਇਸ ਕਾਰੇ ॥੮॥ ਇਹ ਝੋ ਬਿਦਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਖਿ ਪੱਯਤਿ। ਖਨਯੋ ਲਿਤਕਿ 
ਅਰ ਤਰ ਦਿ੍ਸ਼ਟੱਯਤਿ?। ਇਮ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਨੰ ਕੀਨਸਿ ਨਿਰਨੇ । 

€ਮਪ ਜਥਾਰਥ ਕਰਿਹੋ ਬਰਨੋ॥੯॥ਟੋਵਾ ਖਨਜਯੋ ਸੋ ਪਰਹਿ ਦਿਸਾਈ।ਤੁਮੁ 

ਤੈ ਕੌਨ ਲਖਹਿ ਅਧਿਕਾਈ। ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿ ਲਗੇ ਖਨਾਵਨਿ । ਗਨ 
ਮਜੂਰ, ਸਿਖ ਕਰੇ ਲਗਾਵਨਿ॥੧੦॥ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਨਹਿੰ ਸਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਧਾਰਹਿ। 
ਲੇ ਕਰਿ ਵਹਿਰ ਜਾਇ ਤਟ#ਡਾਰਹਿ । ਅਨਗਨ ਮਾਨਵ ਆਵ।ਨਲਾਗੇ। 
ਕਿਤੇ ਮਜੁਰ ਸਿੱਖਯ ਥੰਡਿਭਾਂਗੇ॥ ੧੧॥ ਇਮ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਨਾਥ। ਲੈ ਕਰਿ ਸਿਖ ਸੈਗਂਤ ਕੇ ਸਾਥ । ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਤੇ ਬਹੁ ਕਰੇ ਬੁਲਾ- 
ਵਨਿ । ਗਨ ਜੁਤਿ ਕਰਤਿ ਖਨਾਵਨਿ ॥੧੨॥ ਬੈਠਹਿੰ ਜਾਇ ਤਾਂਹ 
ਕੋ ਤੀਰ । ਖੋਦਹਿੰ ਬਹੁ ਮਾਨਵ ਕੀ ਭੀਰ। ਇਕ ਖਨਨੀ ਗਹਿ” ਖਨਹਿਂ 
ਸਬਲ ਬਲ।। ਏਕ ਨਿਕਾਸਹਿੰ, ਭਾਖਹਿੰ “ਜਲਿ ਢਲਿ” ॥ ੧੩ ॥ ਧਗੰਹੇ 

(ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਪੁਟਵਾਇਆ । "ਖੋਦਣ ਦੇ । "ਥੈਹੜਾ । 

ਪਛਾਣ । “ਟਾਹਲੀ । <ਕੱਢੇ ਤੇ । “ਕਹੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ । ਇਸ ਥਾਵੇ' ਹੁਣ ਤਕ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਮੋ ਦੀ ਡਿਉਢੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਰ 
ਸੈਤੋਖਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਬੀ ਹੈ । 1੫੧-ਹਨ੮ਿ ਸੁ ਥਲ ਥਲੇਂ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੮੧ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੩੪ 
ਭਾਵਨਾ ਕੇਤਿਕ ਆਵਹਿੰ । ਤੀਰਥ ਖਨਹਿੰ ਤਥਾਂ ਫਲ ਪਾਵਹਿ । ਕੇਤਿਕ 
ਸਿੱਖਜ ਆਪ ਚਲਿ ਆਏ।ਕੇਤਿਕ ਸ਼ਰੀਅਰਜਨ ਬੁਲਵਾਏ॥੧੪॥ਭਈਜਹਾਂ 
ਕਹੈ ਪਸਰੀ ਗਾਥਾ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਆਇ,ਨਾਇੰ ਪਦ ਮਾਬਾ। ਮਹਾਂ ਦੌ੫ ਤੇ 
ਕਾਰ' ਨਿਕਾਗੰਹੈ।ਸਿਮਗੰਹੇ ਨਾਮ ਬਿਘਨ ਕੌ ਟਾਗੀਹ।੧੫॥ ਕੋ ਆਵਤਿ 
ਕੌ ਜਾਤਿ ਅਨੇਕ । ਕੋ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਲਹਹਿ ਬਿਬੇਕ । ਕੋ ਜਗ ਸੁਖ ਕੋ 
ਬਾਂਛਤਿ ਆਵਹਿ।ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦਿਕ ਸੋ ਤਹਿੰ ਪਾਵਹਿਮ੧੬॥ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਤਿ 
ਲੇ ਸੈਗ ਸਭਿਨਿ ਕੋ । ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਮਹਿ ਕਰਹਿ ਖਨਨ ਕੋ। ਸੈਧਯਾਂ ਹੋਤਿ 
ਜਾਤਿ ਬਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਬਨਹਿ ਦੇਗ ਬਡ ਗੁਰ ਕੇ ਧਾਮ/੧੭॥ਸਗਰੀ ਸੇਗਤਿ 
ਪਾਇ ਅਹਾਰੇ । ਤਹਾਂ ਜਾਮਨੀ ਬਸਹਹਿੰ ਸਾਰੇ । ਹੋਤਿ ਭੋਰ ਸਭਿ ਕ੍ਰਿਯ 
ਸੁਧਾਰਿ/ਕਰਹਿੰ ਜਾਇ ਤੀਰਥ ਕੀ ਕਾਰ॥੧੮॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ 
ਕਰੇ।ਖਨੰਹਿਂ ਮ੍ਰਿੱਤਕਾ ਵਾਹਰਿ ਗਿਹੇਬਹੁ ਗੈਭੀਰ” ਕਰਯੋ ਬਰ ਤਾਲ। ਕਹਿ 
ਕਰਿਵਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਿਸਾਲ॥੧੯॥ ਬਹੁ ਸਿੱਖਕਨ ਕੀ ਹੋਈ ਭੀਰ। ਸਨਿ ਸਨਿ 
ਮਹਿਮਾ ਆਵਹਿ ਤੀਰ । ਕੇਤਿਕ ਅੰਨੁ ਪੁੰਜ ਕੋ ਆਨਹਿੰ। ਪਾਇ ਦੇਗ 
ਮੀਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਠਾਨਹਿੰ॥੨੦॥ਕੇਤਿਕ ਧਨੁ ਕੌ ਆਨਿ ਚਢਾਵਹਿ ਦੇਤਿ ਮਜੂ- 
ਰਨੋ ਤਾਲ ਖਨਾਵਹਿਂ । ਕੇਤਿਕ ਆਪ ਆਇ ਤਹਿ ਰਹੈ। ਕਰਹਿ ਕਾਰ 
ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਮੁ ਚਹੈ' ॥ ੨੧ ॥ ਕੇਤਿਕ ਘਰ ਤੇ ਅੰਨ ਸੁ ਆਨਹਿਅਪਨੋ 
ਖਾਇ ਕਾਰ ਸੋ ਠਾਨਹਿ । ਕਿਤਿਕ ਦੇਗ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਇ। ਸਭਿ ਦਿਨ ਸਰ 
ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ ੨੨॥ ਕੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮੁ ਰਹਹਿ ਗੁਰ ਪਾਸ । ਕੋ ਸਕਾਮ 
ਠਾਨ/ਹੋ ਅਰਦਾਸ । ਮਹਿਦ ਕਾਜ ਸਰ ਕਰਿਬੇ ਕੇਰਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਨ 
ਲਖਾੰਹੇ ਬਡੇਰਾਂ ॥੨੩॥-ਕਿਤੇ ਬਰਖ ਮਹਿ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ। ਪਾਕਹਿ ਈਟਾਂ 
ਚਲਿ ਹੈ ਕਾਰਾ । ਅਨਿਕ ਪਜਾਵੇ ਲਾਗਹਿ ਜਬੈ । ਤਬਿ ਕਾਰਜ ਬਨਿ 
ਸਕਹੈ ਸਬੈ॥੨੪॥ਬ੍ਰਿੰਦੁ ਕੁਲਾਲਬਸਹਿੰ ਜਥਿਆਈਲਾਇਂ ਪਜਾਵੇਲੇਹਿੰ 
ਪਕਾਈ-।ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿਤਹਿੰ ਚਿਤੁ ਮਾਂਹੀ ।-ਜਿਮ ਤੜਾਗ ਤੂਰਨ 
ਹੁਇ ਜਾਹੀ ॥੨੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਆਇਸ । ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਕੋ 
ਢੁਰਮਾਇਸ । “ਤਾਲ ਕਰਹੁ ਚਹੁ ਕੌਨ ਬਿਸਾਲ। ਹੁਇ ਪਾਕੋ ਈਫਨ ਲਗ 
ਜਾਲ£॥ ੨੬ ॥ ਤਥ' ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੋਕਹੁ ਕਹਿਯੋ। ਫਹਿਲ ਤਾਲ ਕੀ ਮਹਿ 
"ਗਾਰ । "ਡੂੰਘ । ਤਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ । $ਘਰਮਿਆਰ । “ਤਾਲਾਬ; ਸਹੋਵਰ । #ਸਾਰਾ; 
- ੨! ਬਹੂਤੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਕੇ । 



ਸੋ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੮੨) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੩੪ 

ਚਿਤ ਚਹਿਯੋ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿ ਇਹ ਬਨ ਜਾਇ। ਗੁਰ ਦੋਨਹੁੰ ਕੀ 

ਪੁਰਹਿ ਰਜਾਇ-॥੨੭॥ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਬਚ ਪੂਰਬ ਗੁਰਕੇ । ਸੰਭਿ ਕਾਰਜ 
ਕਰਿਵਾਵਹਿੰ ਸਰ ਕੇ । ਬੈਠੇ ਤ੍ਰਟ ਪਰ ਕਹਹਿੰ,ਖਨਾਵਹਿੰਮਸਿੱਖਨ ਕੌ ਉਪ. 

ਦੇਸ਼ ਦਿ੍ੜਾਵਹਿੰ॥੨੮॥#ਸਭਿ ਗੁਰ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ । ਬਿਚ ਪਰਲੋਕ 
ਲਾਟਹੁ ਗਤਿ ਰੁਰੀਂ।ਬੀਤੇ ਕੇਤਿਕ ਮਾਸ ਖਨਾਵਤਿ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਅਧਿਕ 
ਜਨਾਵਤਿ॥ ੨੯ ॥ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਕਾਰ ਅਧਿਕ ਹੀ ਹੋਇ। ਕਰਿ ਚਿਤ ਚੋਂਪ 

ਖਨਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇ। ਬਡ ਗੈਭੀਰ ਭਯੋ ਤਬਿ ਖਨਤੋਂ । ਬ੍ਰੰਦ ਗਿਰਾਵਹਿਂ 
ਮ੍ਰਿੱਤਕਾ ਅਨਤੇ'॥੩੦॥ਜਬਿਖਨਿਕੇ ਨੰਮ੍ਰੀਬਹੁ ਕਰਿਯੋਬ੍ਰਤਲਾਕ੍ਰਿਤ' ਮਠ 
ਜਾਨਕੋ ਪਰ੧ੋ। ਦੌਰਿ ਦੌਰਿ ਗੁਰ ਪਾਸ ਉਚਾਰੈਂ।ਇਕ ਮਠ ਨਿਕਸਜੋ ਲੋਕ 
ਨਿਹਾਰੈਂ।॥੩੧॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਉਠੇ ਆਪਿ ਜਗ ਸ੍ਰਾਮੀ। ਗਏ ਨਿਕਟ ਤਿਸ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਸਭਿ ਲੋਕਨ ਕੋ ਤਹਾਂ ਲਗਾਇ। ਕਰਯੋ ਨਿਰਾਲਮ ਚਹੁੰ 
ਦਿਸ਼ ਥਾਇੰ॥੩੨॥ਦਰਪਰ ਸਿਲਾ ਲਗੀ ਖੁਲਵਰਾਈ।ਦੇਖਯੋ ਮੁਨੀ ਸਮਾਧਿ 
ਲਗਾਈ।ਕਸਤੂਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੰਗਵਾਈ । ਲੇ ਨਵੰਨੀਤਹਿ ਸਾਥ' ਮਿਲਾਈ 
॥੩੩॥ ਚਰਣ ਸਾਬ ਦੋ ਸਿੱਖ ਲਗਾਏ।ਸਨੈ ਸਨੈ ਤਿਨ ਤੇ ਮਲਵਾਏਦਸਮ 
ਦਾਰ ਕੋ ਪੁਨਹਿੰ ਘਸਾਵਾ । ਜਿਸੁ ਤੇ ਤਨ ਮਹਿ ਉਸ਼ਨ£ ਉਪਾਵਾ ॥੩੪॥ 

ਰੋਕ ਪੌਨ ਲਗ ਰਹੀ ਸਮਾਧਿ । ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਸਾਧਨ ਸਾਧ । ਚੇਤਨਤਾ 

ਤਨ ਮਹਿ ਹਇ ਆਈ.ਬੈਠੇ ਬਰਖ ਬਿਤੇ ਸਮੁਦਾਈ॥੩੫॥ਰਾਖਯੋ ਰੋਕ ਜੁ 

ਦਸਮੈਦ੍ਹਾਰਾ।ਸਨੈ ਸਨੈ ਸੋ ਪੌਨ” ਉਤਾਰਾਤੂਲ'ਆਦਿ ਤੇ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇ। 
ੜਿਹ ਸਰੀਰ ਕੋ ਕੁਲੇ ਬਚਾਇ ॥੩੬॥ ਹਤੀ ਜੋਗਤਾ ਸਭਿ ਹੀ ਕਰਿਕੌ । 

ਸਨੈ ਸਨੈ ਤਨ ਕੀ ਸੁਧਿ ਧਰਿਕੇ । ਦੋਨਹੁ ਲੋਚਨ ਜਬੈ ਉਘਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਅਰਜਨ ਸਮੁਖ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੩੭ ॥ ਸਨੈ ਸਨੈ ਮੁਖ ਜੀਹ੍ਰ'“ਚਲਾਇਵ। ਸ਼ੁੱਧ 

ਆਤਮਾ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਲਾਇਵ” । “ਕੌਨ ਨਾਮ ਇਨ ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਈ'। ਕਿਹ 

ਤੇ ਪਾਪਤਿ ਭਈ ਬਭਾਈ? ॥ ੩੮ ॥ ਕਿਸ ਕੇ ਇਹੁ ਨੰਦਨ?$ ਸਭਿ ਕਹ। 

ਸਮਾਂ ਕੌਨ ਅਬਿ ਜਗ ਮੈਂ ਅਹੋਉਜਬਿ ਮੁਹਿ ਸਭਿ ਹੁਇ ਹੈ ਸੱਖਯਾਤਿ।ਔਰ 

ਬੂਬਹੋਂ ਪੁਨ ਬੱਖਕਾੜਿ” ॥੩੯॥ ਤਬਿ ਬੁੱਢੇ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ। “ਸੋਢਿਬੋਸ 

੧੨੪ ਬਾਵੇ' । “ਗੋਲਾਕਾਰ਼ । “ਮਲੂਮ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਮੱਠ । “ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ` ਵੈਹਲਾ, 

ਨੰਗ! । “ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ । #ਗਰਮੀ । “ਸ੍ਹਾਸ । ਦਰੂਈ । ੯ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਰਕੀਬ । “"“ਜਿਹਬਾਂ । 

_ ੧੧ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਵਾਲਾ ਕੋਮਲ (ਵਾਕ) ਬੋਲਿਆਂ ' 



ਰਥ ਪਾਪ ਸੂਰਜ ) ( ੧2੭੮੩) ਰਾਸਿ ੨, ਅੱਸੂ ੩੪. 
ਜ਼੍ਭ ਧੁ ਸਮਾਨਾਂ'। ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਖਰਾਸ । ਉਪਜੇ 
ਪਰਕਾਸ਼।੪੦॥ ਤਿਨ ਕੈ ਸੁਤ ਬੁਧਾਂ ਸਮ ਬਧਿਵਾਨ ।ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਗਨ 
ਗਨ ਖਾਨਿ ।ਪਾ੫ ਸਮੁੰਦ ਬਿਖੈ ਜਗੁ ਸਾਰਸਮ ਜਹਾਜ ਭਾ ਡੁਬਣਿਹਾਰਾ॥ 
8੧ ॥ ਭਏ ਦੀਪ ਸਮ ਨਰ ਭਨੁ ਧਰਿਯੋ। ਭਵ ਸਗਰੇ ਜਿਨ ਚਾਂਵਨ” 
ਕਰਿਯੋਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਨੂਪਸਸਰਬਜੋਤਿ ਕੀਜੋਤਿ 8 ਸਿ 

ਅੰ ਜ ਜਬ ਸਾਰ ਵੀ ਨੀਮ << (ਤਿਲ ਸੰਗਤ ਭਾਰ | 
ਤੇ ਲਈ ਗਰੁਵ# ਬਡਿਆਈ । ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਬੈਠੇ ਗੁਰਿਆਈ । ਅਜਰ 
ਜਰਨ ਜਿਨ ਕੇ ਨ ਸਮਾਨਸਿੱਖਯ ਉਧਾਰੇ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨ॥੪੪॥ਸ਼ਰੀਗੁਰ 
ਅਮਰਦਾਸ ਤਿਨ ਪਾਛੇਬੈਠੇ ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪਰ ਆਂਛੇ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਮਹਿ 
ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਈ । ਅਨਿਕ ਨਰਨਿ ਕਹੁ ਦਈ ਬਡਾਈ ॥੪%॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਨਾਨਕ ਮਹਾਂ ਮਸਾਲ” ।ਕਲੀ ਕਾਲ ਹੜਿ ਭਿਮਰ ਬਿਸਾਲ।ਲਾਖੋਂ ਦੀਪਕ 

_ਜਿਨ ਤੇ ਜਾਗੇ। ਨਰ ਬਡਭਾਗ ਪਗਨ ਜੋ ਲਾਗੇ ॥੪੬॥ ਤਿਸ ਮਸਾਲ ਤੇ 
ਸੰਗੀ ਮਸਾਨਗਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ।ਇਨ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗੇ ਅਨੇਕ। 
ਹੋਏ ਗਯਾਨੀ ਸੰਹਤ ਬਿਬੇਕ ॥ ੪੭ ॥ ਤਿਨਹੁ ਤੀਸਰੀ ਦਿਪੀ" ਮਸਲ । 
ਕਰਯੋ ਚਾਦਨਾ ਤਮ ਗਨ ਟਾਲਿ'। ਅਨਗਨ ਦੀਪਕ ਜਾਗੇ ਜਗ ਮੈਂ । 
ਪਰੇ ਆਨ ਸ਼ਰਨੀ ਜੇ ਪਗ ਮੈਂ ॥ ੪੮ ॥ ਤਿਸ ਮਸਾਲ ਤੇ ਜਗੀ ਮਸਾਲ। 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਮਦਾਸ ਤਮ ਫਾਲਿ"ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ਸ਼ੀੀ ਅਰਜਨ ਏਹੂ। ਤਿਸੀ 
ਜੋਤਿ ਕੀ ਪੰਚਮ ਦੇਹਿ॥੪੯॥ ਅਬਿ ਕਲਜੁਗ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰਾਰਾ”। ਬਰਖ 
ਪੰਚਮੋ ਲਖਹੁ ਹਜਾਰਾ।ਬਿਨਾ ਕਾਲਤੇ ਜੋਰ ਕਲੀਸੋ'1ੜਿਹ ਮਿਟਾਵਨੇਭਾਂੜਿ 

ਗਯਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਗਯਾਲ ਸਮ. ਗਯਾਨਵਾਨ ਹੈ । 
ਅ)[ 4 ਬੁਦਿ ] ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਜੀ ਦੀ ਬੁਧੀਮਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਲੈਕੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤ ਹੈ । 
(੬) ਬੁਧ ਇਕ" ਕਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, [ਸੌਸ: ਬੂਧ] ਜੇ ਤਾਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ; ਉਹ 
ਅਰਥ ਏਥੇ ਕਰਨ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, _ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਉਪਮਾਂ ਦੀ ਤੁੱਲਤਾ ਬੁਧੀਮੜ। 
ਹੇ ਲੋ ਵਿਸ ਰਹ ਗਰ ਵਿਚ ਪੁਸਿੱਧ ਨਗੀਂ' ਹੈ । (ਸ) ਬੁਧ“-ਸਮ=ਸਮਬੁਧ ਤੋਂ 
ਭਾਵ ਬ੍ਹਮਨੇਸ੍ਰੀ ਤੇ ਬੁਧਿਵਾਨ ਤੋਂ' ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼੍ਰੋਤੀ ਭਾਵ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। “ਚਾਨਣਾਂ । “ਕਲੇਸ਼ 
ਤੈੱ "ਆਂ 9੧ ਪੰਥ -ਦਕੰ=<- ਕੇ" ਦਾ 
ਦਾ। ਮਸ਼ਅਲ। ਸੇ 

ਸਾਰਾ ਦਰ ਕੀ. ੧ (ਵਿ `'ਡਯਾਨਕ । "ਤਿਸ 
ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਸ੧ ਤੋਂ ਅਗੋਂ ਹੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੮੪) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੩੪, 

ਭਲੀ ਸੋ ॥੫੦॥ ਇਹ ਤੀਰਥ ਕੋ ਥਾਨੁ ਖ਼ਨਾਵਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮਰੋ ਦਰਸ਼ਨ 
ਪਾਵਾ । ਅਪਨ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨਾਵਹੁ ਅਈ ।।ਬਸਮੇ ਚਾਹਤਿ ਸਨਿਬੋ ਸਬੈ? ॥ 
੫੧॥ਜੋਗੀ ਭਯੋ ਅਨੈਦ ਬਿਲੈਦ ।ਸੁਨਿਕੈ ਪਤੇ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖਕੰਦ ਕਹਿਨ 
ਲਗਜੋ “ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਯੋ । ਆਜੁ ਸਫਲ ਭਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ॥੫੨॥ ਭੂਡ 
ਭਵਿੱਖਕਤ ਕੋ ਬਣ ਗਜਾਤਾ । ਮਮ ਗੁਰ ਹੋ ਗਯਾਨ ਕੌ ਦਾਤਾ। ਤਿਸ ਕੀ 

ਸ਼ਰਨਿ ਪਰਤੋ ਮੈਂ ਜਾਈ । ਨਾਨਾ ਭਾਂਤਿਨਿ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ॥ ੫੩॥ ਮੁਕੜਿ 
ਕਰਨਿ ਹਿਭ ਮੋਕਹੁ ਭਾਖ।-ਅਧਿਕ ਬਿਲੰਬ ਪੂਰਹਿੰਅਭਿਲਾਖ।ਅਬਿ ਤੇ 
ਤਝ ਮੇਰਾ ਬਰ ਹੋਵਾ।ਮੋਖ ਪਾਇ ਅੱਗਕਾਨਹਿ ਖੋਵ' ॥੫੪॥ ਚਿਰੌਜੀਵ ਤਵ 
ਹੋਇ ਸਰੀਗਬੈਠ ਲਾਇ ਸਮਾਧਿ ਸ ਧੀਰਾਂ। ਮਠ ਕੋ ਸਾਜ ਦਸ ਥਲ 

ਰਹੋ। ਤਬਿਹੀ ਸਮਾਂ ਗਕਾਨ ਕੋ ਲਹੋ ॥੫੫॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਹੁਇੰ ਅਵਿ- 
ਤਾਰ । ਤੀਰਬ ਬਿਦਤਾਵਹਿੰ ਸ਼ਭ ਬਾਰਿ" । ਜਬਿ ਖਨਿਹੈਂ ਇਸ ਬਲ ਕੌ 

ਆਇ।ਤੋਹਿ ਨਿਕਾਸਹਿੰ ਨਿਜ ਦਰਸਾਇ॥੫੬॥ਅਪਨਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਠਾਨਿ ਤਿਨ 
ਪਾਹੀ।ਸਨਿਹੋ ਬਾਕ ਗਜਾਨ'ਜਿਨ ਮਾਂਹੀ। ਤਬਿ ਤੇਰੋ ਗੰਇ ਹੈ ਕੱਲਯਾਨੁ-। 

ਇਮ ਭਾਖਤੋ ਗਰ ਕਰਣਾ ਠਾਠਿ॥੫੭॥ ਤਬਿ ਕੌ ਮੈਂ ਇਹੁ ਮਠ ਚਿਨਵਾਤਿ, 

। ਨਿਸ਼ਚੈ ਰਹਯੋ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇ/ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਉਪਰ ਪਰੀ ਨ ਲਹਿਯੋ । ਨਿਜ 
ਗਰ ਬਰ ਤੇ ਜੀਵਤਿ ਰਹਿਯੋ ॥੫੮॥ ਮੁਕਤਿ ਹੋਨਿ ਕੋ ਅਬਿ ਭਾ ਕਾਲ? । 

ਇਮੁ ਕਹਿ ਜੋਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਿਸਾਲ ।ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਚਰਨਨ ਪਰਿਯੋ । ਬਿਨੰ 
ਕਰਤਿ ਭਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢਰਿਯੋ1॥੫੯॥“ਤਮਰੇ ਬਚਨਨ ਤੇ ਕੱਲਯਾਨ। ਕਰਹੁ 
ਸੁਨਾਵਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ !। ਜੇ ਕਰਿ ਜਗਤਿ ਝੂਠਿ ਇਹੁ ਹੋਇ। ਭਾਸਤਿ 

-_ ਕਯੋਂ ਆਛੇ'ਸਭਿ ਕੋਇ॥੬੦॥ ਜੇ ਕਰਿ ਸਾਚ ਕਹੇ ਜਗ ਅਹੇ । ਰਯਾਨ- 
ਵਾਨ ਕਿਉਂ ਝੂਠੋ ਲਹੈ।।ਆਤਮ ਕੋ ਸਰੂਪ ਜਿਮੁ ਲਹੀਏ।ਇਕ ਹੀ;ਬਹੁੜ 
ਭਾਂਤਿ ਕਿਮ ਕਹੀਏ?%॥ ੬੨ ॥ ਚਲਹਿ । ਜੀਵ ਜੈਗਮ ਇਹੁ ਸਾਰੇ। ਕਿਮ 
ਕੁਟੱਸਬ ਰਹੈਂ ਨਿਰਧਾਰੇ“ਮਜਗਤ ਰੂਪ ਇਹੁ ਆਪ ਬਨਿਕੰ। ਕਿਮਨਿਰ- 
'ਲ੫ ਰਹਤਿ ਸਭਿ ਜਨਕੈੱ੬੨॥ਬ੍ਰਹਮਆੜਤਮਾਂ ਨਾਮ ਜਿਸੀ ਕੋ ਕਿਮਸਦੂਪ 
ਮੈਂ ਲਖੌਂ ਤਿਸੇਕੋ? । ਜੁਗ ਅਨੇਕ ਗਨ ਮਨੀ ਬਿਤਾਏ।ਤਨਤਗ ਥਕੇ ਪਾਰ 
ਕਜਸ਼ਟਤਾ ਕਾਲਾ।_(ਅ) ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ । (ਏ) ਸ਼ੁਭ ਬਾਰ=ਅੰਮ੍ਰਿਤ । “ਰਯਾਨ ਵਾਲ 

ਵਾਕ । <ਸ਼ਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ “ਹੈ” ਯਾ “ਸਤਿ” ਕਿਉਂ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਊੰ % ਭਾਵ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਹਘ 

ਹੈ “ਇਕ? ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਪਨ (ਨਾਨੌਤ੍) ਕਿਵੇ ਹੈ ਊ “ਕੀਕੁ ਅਚਲ (ਇਕ ਸਮਾਨ) 

_ਗਹਿੰਢਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ(ਯਾ ਸਮਬ'ਓ॥ $ਸੰਡ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ। ਤਪਾ: -ਸਰੀਰ। 1ਪਾ:-ਡਰਯੋ। _. 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੮੫ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੩੫. 

ਨਹਿੰ ਪਾਏ ॥੬੩॥ ਜਿਸ ਕੇ ਬ੍ਹਮ ਹੋਵੈ ਸੱਖਯਾਤਿ । ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਿਸ ਕੇ 
ਬਖਯਾਤ।ਪਰੇ ਅਪਰ ਪਦ ਜਿਸ ਕੇ ਨਾਂਹਿਸੱਤੜ ਅਨੌਦ ਅਨਾਦੀ ਆਹਿ॥ 
੬੪॥ਬ੍ਹਮ ਸਰਪ੫ ਰਿਦੈ ਥਿਦਤਾਵਉ।ਮਰ" ਗੁਰਕੇ ਬਰ ਤੁਮਸਫਲਾਵਉ” 
ਦੀਰਘ ਮਹਿਦ ਬੈਸ ਜਿਸ ਤਨ ਕੀ । ਜਤਨ ਸਾਥ ਰੋਕੀ ਗਤਿ ਮਨ ਕੀ॥ 
੬੫॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਪਾਇ ਬਹਾਨਾ। ਚਾਹਤਿ ਚਿਤ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕੱਲਯਾਨਾ। 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ਅਸ'ਕਹੇ । ਦੇਖਤਿ ਨਰ ਗਨ ਬਿਸਮੈ ਰਹੇ॥੬੬॥ 
ਵਿਡਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾ੫ ਸੂਰਜ ਢਿਥੇ ਦੁਡਿਯ ਰਾਜੇ “ਜੋਗੀ ਨਿਕਸਨਿ' ਪਸੇਗ` ੩ਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚੜਰਵਿ ਸਤੀ ਅੰਨ ॥ ੩੪ ॥ 

੩੫. [ਜੋਗੀ ਪੂਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ । ਵੇਦਾਂਤ] 
ਦੋਹਚਾ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਨਿ ਲਖਿਕੈ ਸੁਧਿ ਅਧਿਕਾਰ । ਨਿਰਨੈ 
ਕੀਨਸਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਤਿਸ ਪ੍ਰਤਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰ॥ ੧ ॥ ਰੰਪਈ //ਭੋ ਜੌਗੇਸ਼੍ਰ! 
ਅਚਰਜ ਅਹੈ । ਅਕਹਿਬਹਮ ਕੋ ਕਿਮ ਕੋ ਕਗੈਨਾਮ ਅਗੋਚਰ"ਭਾਖਤਿ 
ਤਾਹਿ । ਕਿਸੀ ਰਿਖੀਕ ਬਿਸ਼ੈ ਕਬਿ ਨਾਂਹਿ“ ॥੨॥ ਤਉ ਜਨਾਵਨ ਸਿੱਖਨਿ 
ਕਾਰਨ । ਕਰਨਾ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਨ। ਰਚਹਿ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਜੋ 
ਮਨ ਅਪਨੇ। ਸੱਤਯ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਹੋਤਿ ਸਭਿ ਸੁਪਨੇ ॥ ੩ ॥ ਭੈ ਕੋ ਪਾਇ ਉਠੇ 
ਬਰੜਾਇ। ਤ੍ਰਿਯ ਸੈਗਮ ਤੇ ਰੇਤ ਮੁਚਾਇ#। ਹਸਹਿ ਕਹੂੰ; ਕਬਿ ਰੁਦਨ 
ਪੁਕਾਰੇ । ਕਬਹੁ ਥਿਖਾਦ ਅਧਿਕ ਉਰ ਧਾਰੈ ॥ ੪ ॥ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਮਹਿੰ ਜਾਨੋ 
ਸਾਚੇ । ਸੋਗ ਹਰਖ ਤੌ ਤਿਹ ਛਿਨ ਰਾਚੇ । ਜੇਕਰਿ ਕੂਰ ਲਖਹਿ ਇਹੁ ਤਬੈ 
ਸੁਪਨ ਕ੍ਰਿਯਾ ਇਹ ਹੋਇ ਨ ਸਬੈ ॥੫॥ ਜਿਮ ਬਾਜੀਗਰ ਅਪਨੀ 
ਮਾਯਾ । ਮਿੱਥਕਾ ਲਖਿ ਸੋਗ ਨ ਹਰਖਾਯਾ” । ਜਬਿ ਸਪਨਾ ਇਸਕੋ ਮਿਟਿ 
ਜਾਵੈਝਠੋ ਲਖਹਿ ਨ ਪਨ ਬਿਰਮਾਵੇ' ॥੬॥ ਪਿਖਜੋ ਕੇਹਰੀ ਸੁਪਨੇ ਮਾਂਹੀ। 
ਜਾਗੇ ਤੋਂ ਭਾਗੈ ਕਿਤ ਨਾਹੀ । ਸੁਪਨ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਸਕਲੀ ਲਖਿ ਇਮ । ਹਰਖ 
ਸ਼ੋਕ ਕੋ ਕਰਹਿ ਨ ਉਰ ਕਿਮ ॥੭॥ ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਜਾਵਦ'” ਅੱਗਜਾਨਾ । 
ਜਗਤ ਸਾਚ ਜਨਿਯੜਿ'" ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ । ਪਾਪਤਿ ਇਸ਼ਟ ਹਰਖ ਉਰ- 
ਭਾਰੈ" । ਹੌਤਿ ਅਨਿਸ਼ਟ'' ਸ਼ੋਕ ਕਰਿ ਭਾਹੈ ॥੮॥ ਰਾਗ ਦੈਸ਼ ਕੈ ਆਦਿਕ 

“ਮੇਰੇ । “ਐਸਾ। “ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । “ਇੰਦ੍ਰਯਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ । “ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ(ਉਹ)ਵਿਸ਼' 
ਨਹੀਂ।੬ਬੀਰਜ ਪਾਤ ਹੁੰਦ ਹੈ। ?ਬਾਜੀਗਰ ਅਪਨੀ ਮਾਯਾ ਨੂੰ ਬੂਠੀ ਲਖਕੇ ਲਾਂ ਸੋਗ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ 
ਹਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । 'ਡੱਲਦ ਨਹੀ” ਫਿਰ । ੯ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦ! । "ਜਿਤਨਾਂ ਚਿਰ । ""ਛਾਸਦ ਹੈ । ੧੧(ਮਨ ਨੂੰ) ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ 
ਰਿਦੈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । "ਨਾ ਪਿਆਜ] ਜਾਰ ਦੁਖਦਾਈ ) ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਿਲਿਐ । 



ਰੀ ਦਰ (੧੭੮੬) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰ ੩੫. 
ਜੋਈ। ਇਨ ਕੋ ਧਰਤਿ ਅਨਿਕ ਦੁਖ ਖੇਈ' । ਬਡੇ ਭਾਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਪਾਇ। ਮਿਟਹਿ ਕਲੋਸ਼ ਸੁ ਲੇਤਿ ਬਚਾਇ ॥ ੯ ॥ ਜਿਮ ਸੁਪਨੇ ਮੀਹੇ ਸ਼ੇਰ 

ਕਰਾਲ । ਦੇਖਤਿ ਉਪਜਜਯੋ ਤਾਸ ਬਿਸਾਲ । ਭਾਗਜੋ ਜਾਇ ਨ੭ ਗਿਰ ਗਿਰ 

ਜਾਵੈ । ਹੋਤਿ ਅਸ਼ੱਕਯ'”ੈਂ,ਡਰੇ,ਬਰੜਾਵੈ॥੧੦॥ਦਤਨ ਮਹਿੰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਨਰ 

ਆਯੋ । ਦੁਖਤਿ ਜਾਨਿ ਕੈ ਪਕਰਿ ਜਗਾਯੋਤ੍ਰਸਤਿ ਜਾਨਿਪੰਤਮ ਸਤਿਗੁਰ 
_ਦੇਖਹਿੰ। ਉਪਦੇਸ਼ਹਿੰ ਸੁਖ ਦੇਝਿ ਬਿਸ਼ੇਖ਼ਹਿਂ ॥੧੧॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੇ ਤੁਝ 
_ਮਹਿੰ ਨਾਂਹੀ । ਭੂਖਨ ਭਿ੍ਿਖਾ ਨ ਹ੍ਰੈ ਤੁਹਿ ਮਾਂਹੀ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਕੌ ਲੋਸ਼ ਨ ਤੋ 
ਮੈਂਇਨਤੇ ਪਰੇ ਰੂਪ ਲਖਿ ਸੋ-ਮੈਂ-॥੧੨॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜਬਿ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਰਿਦੈ ਹਾਨ ਅੱਗਯਾਨ ਅਸ਼ੇਸ਼ਤਬਿ ਇਹੁ ਜਗਤ ਝੂਠਿ ਇਮ ਮਾਨੌ'ਮਤਿਸ 
ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨੈ ॥੧੩॥ / ̀ ? ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 

੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪੂਸਾਦਿ ॥ 
ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ॥ ਨਾਨਾ ਹੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ ॥ ਸਾਂਗ 

ਉਤਰਿ ਬੰਮਿਓ ਪਾਸ਼ਗ ॥ ਤਬ ਏਕੋ ਏਕੈਕਾਰਾ । ੧॥ ਕਵਨ ਰੂਪ 

ਦਿਸਟਿਓ ਬਿਠਸਾਇਓ॥ ਕਤਹਿ ਗਇਓ ਉਹੁ ਕਤਤੇ ਆਇਓ ॥ ੧ ॥ 

ਰਹਾਉ॥ ਜਲ ਤੇ ਊਠਹਿ ਅਨਿਕ ਤਰੈਗਾ ॥ ਕਲਿਕ ਕੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ 
6ਗਾ॥ ਬੀਜ ਬੀਜਿ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰਾਂ ॥ ਫਲ ਪਾਕੇ ਤੇ ਏਕੌਕਾਰਾ 

॥ ੨॥ ਸਹਸ ਘਟ ਮਹਿ ਦੇਕੁ ਆਕਾਸੁ॥ ਘਟਾ ਫੂਟੇ ਤੇ ਓਹੀ ਪੂਗਾਸ ॥ 

ਭਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰ ॥ ਕ੍ਰਮ ਛੂੰਟੇ ਤੇ ਏਕੌਕਾਰ ॥੩॥ ਓਹੁ 

ਅਬਿਲਾਸੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ॥ ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾਕੇ ਜਾਹੀ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਹੇ ਹਉਮੈ 
ਮਲੁ ਧੋਈ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਰਮਗਤਿ ਹੋਈ॥੪॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ “ਬਾਜੀਗਰ ਜਿਮ ਬਾਜੀ ਪਾਵਹਿ । ਅਨਿਕ ਰੂਪ ਕਰਿ ਸ੍ਰਾਂਗ ਦਿਖਾ- 

ਵਹਿ। ਕ੍ਿਯਾ ਕਰਾਵਤਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ । ਵਿਗੰਹ, ਲਰਹਿ ਬਡ ਬਾਂਧਿ 

ਅਖਾਰਾ ॥੧੪॥ ਇਕ ਬਾਜੀਗਰ ਤਿਨ ਮਹਿ ਸਾਚਾ। ਬਾਜੀ ਸਭਿ ਮਿੰਥ੍ਯਾਂ 

ਕਚ ਪਾਚਾ । ਸਗਰੀ ਪੁਤਰੀ ਪੁਰਖ ਅਧੀਨੁ“। ਨਾਗੰਹੇ ਜਥਾ ਨਚਾਵਨ 

ਕੀਨ ॥ ੧੫॥ ਕਿਸਹਿ ਪਲਾਵਹਿ, ਕਿਸੇ ਜਿਤਾਵਹਿ । ਕੋ ਸੋਗੀ ਕੋ ਹਰਖ 

ਉਪਾਵਹਿ । ਜਬਹਿ ਸੈਕੋਚਹਿ ਸਕਲ ਪਸਾਰਾਂ । ਰਹੈ ਇਕਾਕੀ ਕਰਨੰ- 
ਹਾਰ&॥੧੬॥ਤਿਮ ਜਾਨਹੁੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰੁਪਨਿਜ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕਗੰਹ ਅਨੂੂਪ। 

੧ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ । ਰ | ਪੁਤਲੀਅੰ ਪੁਰਖ (ਬਾ 
ਅਧੀਨ ਹਨ । “ਭਾਵੇ ਬਾਜੀਗਰ । “ਵਿੱਚ (ਆਪ) ਪੂਵੇਸ਼ਿਆ ਹੈ। _”ਪਾ:-ਅਸ਼ਕਤਿ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੮੭) ਰਾਸਿ੨। ਅਸ ੩੫. 

੧੭॥ ਚੇਤਨਤਾ ਜੀਵਨੁ ਕਹੁ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਤਿ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਿ ਕੋਈ। 
ਦਖ ਸੁਖ ਤੇ ਹੈ ਥਿਖਮ ਮਹਾਨੇ'। ਇਸ ਮਹਿੰ ਕਰਮ ਹੇਤਤਾ” ਜਾਨੋ/੧੮॥ 
ਜਬਿ ਚਾਹਤਿ ਇਨ ਲੈ ਕਹ ਕਰਿਬੇ' ਅਖਿਲ ਬਿਨਾਸਹਿ ਏਕਹੁ ਥਿਰਬੇ" 
।“ਉਤਪਤਿ ਕੌਨ ਰੂਪ ਇਹ ਹੋਇ ?।ਕਹੋ ਬਿਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਕੋਇ?॥੧੯॥ 
ਇਸ ਪਰ ਸੁਨਹੁ ਅਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਜਿਸੁ ਬਿਧਿ ਹੋਇ ਸੁਨਹੁ ਸਭਿ ਭਾਂਤਿ। 
ਜਲ ਤੇ ਅਧਿਕ ਤਰੇਗ ਉਠੰਤੇ । ਲਘੁ ਦੀਰਘ ਹ੍ਰੋ ਪੁਨ ਬਿਨਸੈਤੇ ॥੨੦॥ 
ਭਏ ਤਰੈਗ ਅਹ ਜਲ ਸੋਈ । ਨਾਮ ਮਾਤ ਇਕ ਤਿਨ ਕਹੁ ਹੋਈ । ਜੇ 
ਨਹੈ ਜਾਨਤਿ ਸੋ ਇਮ ਕਹੀ।-ਭਜਯੋ ਤਰੇਗ ਸੁ ਜਲ ਹਰੈ ਨਹੀਂ-॥੨੧॥ਜੋ 
ਜਲ ਜਾਨਹਿੰ ਅਖਿਲ ਤਰੈਗ । ਸਿੱਧ ਕਰਹਿ ਕਾਰਜ ਸਰਬੈਗ । ਖਾਨ 
ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਰੀਤਿਤ੍ਰਿਖਾ ਮਲਿਨਤਾ ਬਿਨ ਹ੍ਰੈ ਨੀਤ॥੨੨॥ਅਪਰ 
ਤੀਸਰੋ ਜੋਗੀ ਸੁਨੋ । ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਰਿਦੈ ਇਮੁ ਗੁਨੋ । ਕੰਚਨ ਏਕ 
ਬਨਜੋ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ। ਕੁੰਡਲ,ਕਟਿਕ” ਆਦਿ ਦਰਸਾਤ ॥੨੩॥ ਕੰਚਨ ਨਾਮ 
ਛੋਰਿ ਕਰਿ ਕਹੈਂ।-ਇਹੀ ਕਟਿਕ, ਇਹ ਕੁੰਡਲ ਅਹੈ-। ਜੇ ਸਰਾਫ ਪਰ- 
ਖਨ ਤਿਹ ਕਰੇ । ਕੈਚਨ ਥਿਨਾਨ ਕੁਛ ਮਨੁ ਧਰੇ ॥ ੨੪॥ ਨਾਮ ਅਕਾਰ 
ਗਿਨਹਿ ਨਹਿ ਕੋਇ। ਕਨਕ ਵਾਸਤਵ ਪਰਖਹਿ ਸੋਇ । ਤਿਮ ਗਜਾਨੀ ਕੋ 
ਨਾਨਾ ਨਾਂਹਿ । ਸਭਿ ਮਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਦਰਸਾਹਿ॥ ੨੫ ॥ ਭੂਖਨ ਤੇ ਪੂਰਬ 
ਸ਼ੁਭ ਕੰਚਨ । ਭੂਖਨ ਬਨੇ ਭੇਦ ਤਉ ਰੈਚ ਨ। ਬਿਨਸੇ ਤੇ ਬਿਨ ਕਨਕ ਨ 
ਆਨੁ”। ਇਮ ਜਾਨਤਿ ਹੋ' ਜੇ ਬੁਧਿਵਾਨ॥੨੬॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਜਗਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ 
ਸਰੂਪਬਨਯੋ ਅਨਿਕ ਆਤਮਾ ਅਨੁ੫। ਨਸ਼ਟ ਹੋਹਿ ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਜੋਇ। 
ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਹਮ ਤੇ ਦੁਤੀ ਨ ਹੋਇ॥੨੭॥ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੰਤ ਨ ਰਹੈ। ਮੱਧਕ 
ਕੁਤੋ ਸਾਚੋ ਤਿਹ ਕਹੈਂ। ਯਾਂਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸਭਿ ਜਾਨ । ਅਪਰ ਅਕਾਰ" 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੮੮) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੩੫. 

ਬਿਗਸਾਵਹਿ ॥੨੯॥ ਸੋ ਇਕ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਬਿਧਿ ਭਯੋ । ਨਾਨਾ ਰੋਗ ਰੂਪ 
ਨਿਰਮਯੋ'।ਫਲ ਲਗਕੈ ਪਾਨਿ ਪਾਕਨ ਹੋਵਾ।ਬੀਜ ਇਕਾਕੀ ਬਾਕੀ ਜੋਵਾ ॥ 

੩੦॥ਪ੍ਿਥਮਪਿਛਾਰੀ ਬੀਜਹਿ ਰਹਜੋਮੱਧਕਕਾਲ ਜਗਕੇ ਸਮ ਲਹਮੇਂ'ਏਕ 
ਬ੍ਹਮ ਬਹੁਬਿਧਿ ਲਖਿ ਜਾਤਿ/ਜੋਗੀ ਸੁਨਹੁ ਔਰ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟਾਂਤ॥੩੧॥ਲਾਖਹ 

ਘਟ ਮਹਿੰ ਏਕ ਗਗਨ ਲਗਿ।ਰਹਹਿ ਅਲੋ੫ ਲੇਪ ਜਿਸ ਕੌ ਨਹਿਂ। ਜਬਿਹੀ 

ਫੁਟ ਜਾਹਿ ਘਟ ਸਾਰੇ । ਸੋ ਨਭ ਇਕ ਹੀ ਪਰਹਿ ਨਿਹਾਰੇ॥੩੨॥ਘਟ ਲੋ 

ਗਮਨਹਿ ਇਤ ਉਤ ਮਾਂਹਿ। ਨਭ ਰਸ ਏਕ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਗਿਜੋ ਹੋਵਹਿ 

ਪੁਰਨ ਸਭਿ ਥਾਨ। ਤਿਸ ਕੌ ਬਨਹਿ ਨਆਵਨਿ ਜਾਨੁ ॥੩੩॥ ਤਬਾ ਬ੍ਰਹਮ 
ਇਕ ਰਸ ਸਭਿ ਮਾਂਹਿ । ਸਭਿਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿ ਲੋਪਹਿ ਨਾਹਿ । ਸਤ ਚੇਤਨ 
ਆਨੰਦ ਸਰੁਪਜੀਵ ਜੀਵ ਪ੍ਰਤਿ ਅਹੈ ਅਨ੫॥੩੪॥ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਰਸਦਾਹੀ 

_ਰਹੈ।ਸਭਿ ਜੀਵਨ ਮਹਿ ਸਤਿ“ਇਹੁ ਅਹੈਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਤਿ ਚੇਤਨਤਾਜਾਨਿ" 
।ਇਹੁ ਭੀ ਬ੍ਹਮ ਰੁਪ ਪਹਿਚਾਨ॥੩੫॥ਬਿਸ਼ਿਯਨ ਮਹਿੰਆਨੰਦ ਅੱਗਯਾਨੀ 
। ਨਿਜਾਹੰਦ ਪ੍ਰਾਪੰਤਿ ਹੈ ਗਕਾਨੀ।ਸਭਿ ਕੌ ਭੂਲ ਦੇਹਿ ਧਰਿ ਹੋਤਾਂ'। ਪੁਨਹਿ 
ਪਦਾਰਥ ਮਮਤਾਵੈਤਾ॥੩੬॥ਏ ਸਭਿ ਮਾਯਾ ਕੇਰਿ ਵਿਕਾਰ । ਜੋ ਭਾਸਤਿ 
ਹੈਂ ਨਾਨਾਕਾਰ੯ । ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਵ'” ਜਾਨਯੋ ਜਾਇ । ਇਹ ਮਾਯਾਂ ਕੌ ਰੂਪ 

ਕਹਾਇ॥੩੭॥-ਸੈਂਨਹਿੰ ਜਾਨੌਂ-ਕਰਨਬਖਾਨ।ਇਸੈ ਨਾਮਮਾਯ;ਅਗਯਾਨ 
। ਉਕੈ ਸ਼ਕਤਿ ਕੋ ਧਾਰਨਿਹਾਰੀ । ਇਕ ਆਵਰਨ ਵਿਖੇਪ ਉਚਾਰੀ ॥੩੮॥ 

ਕਰਹਿ ਸਰੂਪ ਅਛਾਦਨਿ"' ਜੋਇ। ਗਜਾਂਨੀ ਭਨਹਿੰ-ਆਵਰਣ-ਸੋਇ। 

ਜਿਹ ਨਾਨੌਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਈ । ਸੋ ਵਿਖੇਪ;ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਈ॥੩੯॥ 

ਉਪਾਦਾਨ' ਇਹ ਸਭਿ ਜਗ ਕੋਰੀ। ਹੈ ਅਘਟਨ ਘਟਨਾਂ ਸੁ ਘਨੌਰੀ'' । 

ਜਥਾ ਰਜੂ ਗੰਇ ਬੱਕ੍ ਪਰੀ ਹੈ। ਕਿਹ ਨਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸੋ ਨ ਕਰੀ ਹੈ ॥੬੦॥ 

ਬਿਨ ਜਾਨੋਂ ਰਜੂ ਤਿਸ ਕਾਲ । ਲਖਯੋ-ਸਰ੫ ਇਹ ਪਰਮ ਕਰਾਲ- ਰਲ 

੧ਉਤਯਤ ਹੋਯ। "ਬੀਜ ਦੇ ਮੱਧ ਕਾਲ (=ਬ੍ਰਿੱਛ) ਵਾੜੂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ । 'ਅਕਾਂਸ਼ 

ਇਕਰਸ ਹੈ। “ਗਾਵ _ਸਤਚੇਤਨ ਆਨੰਦ, ਜੀਵ ਜੀਵ ਵਿਚ (ਵਜਾਪਕ) ਹੈ । “ਭਾਵ 
ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ “ਸੱਤ? ਜ਼ੂਪਤਾ । ੬(ਜੀਵ) ਜੋ ਕ਼ਿਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਣਕੇ । “ਸਭ 

ਕੋਈ ਫੁੱਲਕੇ ਦੇਹ ਦੀ ਹੈਗਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਫੇਰ ਪਦਾਰਬਾਂ ਵਿਚ ਸਮਤਾਂ- 

ਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੯ਨਾਨਪਨ । "“ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ । "ਢੱਕ ਲਵੇ । "ਕਾਰਣ, ਜਿਵੇ ਘੜੇ 

ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਯਾ । "੧ਮਾਯਾ ਅਣਬਣਤ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ 

ਹੈ । (ਅਗਲੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ੧੧ ਛਦ ਵਿਚ ਅਰਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ) । "“ਵਿੱਗੀ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੮੯) ਰਾਸਿ ੨। ਅਸੂ 3੬. 

ਧਿਸ਼ਟਾਨ ਪਾਇ ਅੱਗਕਾਨ । ਕਾਰਜ ਕੀਨੋ ਸਰਪ ਮਹਾਂਨ” ॥੪੧॥ ਤਿਮਿ 
ਮਾਯਾ ਧਿਸ਼ਟਾਨ ਧਰੌਤਿ। ਬ੍ਹਮ ਆਸਰੇ ਬਿਸ਼ੈ ਕਹੈੜਿ” । ਜਥਾ ਤਿਮਰ 

ਹੁਇ ਕੋਸ਼ਠ” ਅੰਤਰ । ਕੋਠਾ ਆਸ਼੍ਰੈ ਤਾਂਹਿ ਨਿਰੋਤਰ ॥੪੨॥ ਬਿਨ ਕੌਸ਼ਠ 

ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਯਾਂਤੇ ਆਸ਼ ਤਾਂਹਿ ਉਹੀ ਹੈ।ਪਨ ਸੋ ਤਿਮਰ ਫੈਲ ਤਹਿਂ 

ਹੀ ਕੋ।ਬਿਸ਼ੇ ਕਰਤਿ ਤਿਸ ਕੋਸ਼ਠ ਹੀ ਕੋ॥੪੩॥ਛਾਦਿ ਲੇਤਿ ਚਹੁੰ ਓਰਨ 
ਮਾਂਹਿ। ਜਿਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ੰਟ ਪਰਤਿ ਹੈ ਨਾਂਹਿ। ਤਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਮਾਯਾ ਜਾਠਿ। 
ਆਸ਼੍ਰੈ ਬਿਸ਼ੈ ਕਰਤਿ ਬੁਧਿਵਾਨ॥੪੪॥ਜਬਿ ਅੱਗਯਾਨ ਸਕਾਰਜ ਸਾਰੇ?ੈਂ।ਕਰਮ 

ਛੁਟ ਜਾਇ ਸਰੁਪ ਨਿਹਾਰੇ । ਪਰਮਤੱਤ ਕੋ ਮਤਿ ਕਰਿ ਜਾਨਾ ਏਕੇ ਕਾਰ 

ਮਹਤ ਮਹੀਯਾਨਾਂ'॥੪੫॥ਏਕ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਨ ਸ਼੍ਰ ਹੈ।ਸਦਾ ਅਨਾਦੀ 
ਜੋ ਇਕ ਰਸੁ ਹੈ। ਆਇ ਨ ਜਾਇ ਕਿਤਹੰ ਤੇ ਕੋਈ । ਬਯਾਪਕ ਸਰਬ 
ਗਗਨ ਸਮ । ਸੋਈ॥੪੬॥ਅੱਦੇ ਅਨੰਦਾਤਮ ਸਭਿ ਥਾਨ। ਨਿਹਕਲ, ਅੱਜ. 
ਅਜੇ? ਮਹਾਂਨ।ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਸੋਂ ` ਮਿਲਿ ਹੈ ਜਬੈਹਉਮੇ ਮਲ ਨਿਰਵਾਰਹਿ ਸਬੈ 
।੪੭॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਦਜੁ ਗਤਿ ਹੈ।ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁਏ ਆਨੰਦ 
ਸਤਿ ਹੈ।ਪੁਨਰਾਵਰਤਿ'ਨਹੀਂ ਜਿਤ ਹੋਇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇਕ ਰਸੁ ਸੋਇ! 
॥ ੪੮ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦਤ੍ਯਿ ਰਾਏ “ਜੋਗੀ” ਬਰਨਨੇ ਨਾਂਮ 
ਪੰਚਤਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੩ ੫॥ ਨਾ ਗੰਦ ਰੇ 

੩੬. [ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ੮ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ] । 
ਏਹਰਾ ॥ ਸਨਿ ਜੋਗੀ ਬਿਸਮੇ ਭਯੋ ਬਾਨੀ ਸੁਧਾ ਸਮਾਨ । ਪੁਨੀਂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਕੀਨਸਿਭਲੋ ਨਿਰਨੈ ਕਰਨ ਮਹਾਂਨ॥੧॥ਰੈਂਪਈ/£ਕੌਨ ਬਾਦ ਕਰਿ ਬ੍ਹਮ 
ਸਿੱਧ ਕਿਯ।ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਪੰਚ ਢ੍੍ਸ਼ਟਿ ਥਿਯ । ਕੰਚਨ ਕੂਖਨ ਕੋ 
“ਅਗਜਜਾਨ ਨੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਸਰਪ ਰੂਪੀ ਮਹਾਂਨ ਕਾਰਜ ਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤ ਹੈ । “ਭਾਵ 
ਅਗਜਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਦ ਹੈ । “ਕੋਠੇ । “ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ 
ਜਾਣਿਆਂ । “ਬੜਿੰਆਂ ਤੇ ਬੜਾਂ । $ਨਾਸ਼ ਰਹਤ ਹੈ। ?ਕਲਪਨਾ ਰਹਤ, ਕਿਮ ਰਹਤ ਤੇ 
ਅਜਨਮਾ । “ਉਚੀ।੯ਪ੫ਨਰ--ਆਵਰਤ=ਮੁੜਕੇ ਆਉਣ(ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ)"“ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤ॥ 

ਰ #ਗਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਯਾਨ ਦਾ ਕਾਰਯ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗਯਾਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰਯ 
ਪਰਪੰਚ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੋ ਸੂਰੂਪ ਦੇ ਤਾਕਿਆਂ ਭ੍ਰਮ ਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਜਾਨ ਤੇ 
ਉਸਦਾ ਕਾਰਯ ਪਰਪੰਚ ਕਲਪਤਿ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਠੁਪ ਹੀ ਹੋਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਸੀ ਤੇ ਸੱਪ 
ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣੇ ਕਿਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਤਿ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਸ਼੍ਰਾਨ ਤੋਂ' ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗੇ 
ਹੋਰ ਸੰਪਜ਼ਟ ਕਰਨਗੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੧੭੯੦ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅਸੂ ੩੬. 
ਰਟਾਂਤਿ।ਵਾਦਪ੍ਰਠਾਮ'ਭਯੋ ਵੱਖਯਾਤ॥੨॥ਹੇਮੁ ਪ੍ਰਣਾਮਮ ਨਿਜ ਆਕਾਰ । 

ਕੈਕਨ ਕੁੰਡਲਾਦਿ ਲੈਕਾਰ' । ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਟੇਮ”ਂ ਹੋਤਿ ਭਾ ਤੇਸੇ[। ਜਗਤ 
ਚਰਾਚਰ ਉਪਜਜੋ ਐਸੇ[॥੩॥ਜਿਸ ਮਾਯਾ ਕੋ ਆਪੁ ਬਤਾਵੋ।ਸੋ ਝੂਠੀਕੰ ਸਾਚ 
ਜ਼ਨਾਵੇਂ । ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਬਿਲੋਕਜੋ ਕੈਸੇ।-ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੂਖਮ-ਕਹਿ ਐਸੇ” 
॥੪॥ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਜੌਗੀ ਤੇ ਸੁਨਿਕੈ।ਉੱਤਰ ਦੀਨਸਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਨਿ ਕੰ 
'ਵਿਵਰਤ ਵਾਦਿ'ਇਹੁ ਹਮ ਨੇ ਕਹਜੋ। ਦਿ੍ਿਸ਼ਯ ਪ੍ਰਪੰਚ' ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਲਹਮੋ ॥ 
੫॥ਜਬਥਾ ਰਜੂ ਤੇ ਸਰਪ[ਉਪਜੈਤ।ਭੈ ਆਦਿਕ ਤੇ ਕੈਪ ਉਠੰਤਾ।ਤੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ 
ਤੇ ਜਗ ਇਹੁ ਦੀਖਾ।ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਤਿਸੇ ਸਗੀਖ਼ਾ॥੬॥ ਬਿਨਾਂ ਗਯਾਨ ਤੇ 
ਮਿਟੇ ਜੁ ਨਾਂਹੀ। ਸਦਾ ਸਸ਼ੈਕਤਿ% ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਂਹੀ । ਜਨਮ ਅਨੋਕਨ ਮਹਿ 
ਬਿਰਮਾਵਤਿ"ਊਢੈ ਨੀਚੈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਮਾਵਤਿ ॥੭॥ ਵਾਂਦ ਪ੍ਰਣਾਮ ਅਪਰ 
ਬਿਧਿ ਮਾਨੋ। ਰੂਪ ਦੂਧ ਤੇ ਦਧਿ ਹੁਇ ਜਾਨੋ" । ਦਧਿ ਤੇ ਬਹੁਰ ਦੁਗਧ 
ਹੁਇ ਨਾਂਹਿ। ਪੂਰਬ ਰੂਪ ਨਾਸ਼ ਭਾ ਤਾਂਹਿ ॥ ੮ ॥ ਹਾਂਟਕ'” ਹੋਇ ਨ ਐਸੀ 
ਭਾਂਤਿ।ਕੁਖਨ ਮਹਿੰ ਸਰੂਪ ਦਰਸਾਤ'ਬਿਨਸੇ ਅਲੈਂਕਾਰ ਆਕਾਰ। ਪੂਰਬ 
ਰੂਪ ਹੇਮ ਲੇ ਧਰਰ"" ॥੯॥ ਮਾਯਾਂ ਕਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਜਗ ਭਾਸਾ।ਜਿਮ ਬਾਜੀ- 
ਗਰ ਕੇਰ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਹੋਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ ਜਬੈ ਅੱਗਜਾਨ। ਨਹਿ ਪੁਨ ਰਹੈ ਬ੍ਹਮ 
ਬਿਨੁ ਆਨ ॥ ੧੦ ॥ ਨਹਿ ਅਸੱਤਯ ਨਹਿੰ ਸੱਤਯ ਸੁ ਮਾਯਾ। ਸੱਤਜਾਸੱਤਕ 
ਭੀ ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਯਾ । ਲਖਹੁ ਅਨਰਬਚਨੀ ਇਹੁ ਯਾਂਤੇ । ਕਿਹ ਬਿਧਿ 
ਕਹਿਬੇ ਜਬੂੰਹ ਨ“ ਕਾ ਤੇ॥੧੧॥ਹੈ ਅਨਾਦਿ ਜਿਸੁ ਆਦਿ ਨ ਮਾਨ"॥ਅੰਤ 
ਪਾਇ ਉਪਜੇ ਜਬਿ ਗਕਾਨ।ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੁਨਿਬੇ ਉਪਦੇਸ਼ੁ। ਹਤਹਿ ਅੰਬੈਂ 
ਦਯਾ” ਸਹਤ ਕਲੋਸ਼ ॥੧੨॥ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾਂ ਪੂਰਨ ਜੋਇ।ਬਿਸ਼ੇ ਨ ਕਿਸੁ 
ਇੰਦੈ ਕਬਿਹੋਇ''।ਦਿਖਿਯ ਨ ਆਂਖਨਿ,ਸੁਨਿਯ ਨ ਕਾਨੀ। ਰਿਦੈ ਲਖਹਿ 

੯ਪ੍ਣਾਮਵਾਦ=ਰੁਪ ਬਦਲਨ ਵਾਲਾ। "ਸੋਨੇ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਰੂਪ । “ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ। 
੧ਬਦੁਲਨ ਵਾਲਾ।“ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੂਖਮ ਹੈ ਝ੍ਰਹਮ। $ਵਿਚਾਰਕੇ। “ਅਸਾਂ ਇਹ 
ਵਿਵਰਤ ਵਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਗਤ ਮਾਯਾ ਕਰਕੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਗਯਾਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਾਂ ਹੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ;ਜੈਸੇ ਰਸੀ ਤੋਂ ਸੌਪ। ̀ਭਾਵ-ਦਿੱਸਦਾ ਜਗੜ॥ 
€ਸਹਤ ਸ਼ੈਕਾ ਦੇ । “?ਭਰਮਦਾ`ਹ।"'ਦੁੱਧਤੇ' ਦਹੀਂ ਹੇ ਜਾਣਾ ਪੂਣਮਵਾਦ ਹੈ। ''' ਸੇਨ।'ਦੇਖੀਵਾ 

ਹੈ, ਦਿਸਦ, ਹੈ । ““ਸੇਨਾ ਧਾਰ ਲੈਦਾ ਹੈ । "“ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । “੬ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ 
ਜਾਂਦੀ । “ਮਰ ਜਾਂਈ ਹੈ ਅਵਿੱਦਯਾ । "ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਦੇ_ ਦਾ ਵਿਸ਼! ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ । 

#ਪ੩-ਪ੍ਰਣਾਮ । 1੫੩=ਜੈਂਸੇ। ਐਸੇ । _੨੫੫--ਅਹਿ। ਭਉਪਾ:-ਜੇਠਿ;ਬਹੁਰ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਗੁਰਜ । ( ੧੭੯੧ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਨ ੩੬. 

ਪ੍ਰੱਗਕਾ ੩" ਗਤਾਨੀ ॥੨੩॥ ਇੰਦੋ ਬਿਸ਼ੈ ਨ ਕਰਿ ਜਿਨ ਮਨ ਕੋ । ਬਿਸ਼ੈ 
ਕਰਤਿ ਮਨ ਇਨ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ। ਤਿਮ ਮਨੁ ਬਿਸ਼ੇ ਬਹਮ ਨਹਿ ਹੋਇਾ। 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਸੋਇ ॥ ੧੪ ॥ ਸਭਿਨਿ ਅਧਾਰ ਭੂਤ' ਇਕ ਅਹੈ 
ਨਾਨ ਨਸਹਿ ਨੀਕ ਜੇ ਲਹੈ” । ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਜਾਨ । ਕਹਿਯਤਿ 
ਮਹਾਂ ਮਹਿਦ ਮਹੀਆਨ ॥੧੫॥ ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਕਸ਼ਤਿ ਜੇਈ। ਤਿਸ ਕੀ 
ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿ ਏਈ'। ਕਾਰਣ ਭੂਤ" ਸਕਲ ਕੌ ਏਕ/ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਪਤਿਉਰ 
ਕਰਤਿ ਬਿਬੇਕ॥੧੬॥ ਗਗਨ ਰੂਪ ਪਸਰਜੋ ਸਭਿ ਮਾਂਹਿ। ਨਿਤ 
ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ।ਤਿਸ ਮਹਿ ਬਿਰਤਾ ਮਨਕੀ ਪਾਵੈ।ਸੋ ਜਨੁ ਆੰਮ੍ਰਿਤਮਯ 
ਹੁਇ ਜਾਵੈ ॥ ੧੭ ॥ ਜਿਨਹੁ ਬ੍ਹਮ ਮਯ' ਜਗਤ ਪਛਾਤ'। ਤਜ ਨਾਨਕ 
ਅਨੰਦ ਇਕ ਮਾਤਾ। ਕਹੀਂਅਤਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁ ਪ੍ਰਾਨੀ । ਮੂਲ ਕਲੇਸ਼ 
ਅਵਿੱਦਯਾ ਹਾਨੀ' ॥੧੮॥ ਜਹਾਂ ਹੋਹਿ ਤਹਿੰ ਦੇਹ ਬਿਨਾਸਾ। ਥਲ ਅਪਵਿੱਤਰ 
ਕਿ ਤੀਗੰਥ ਪਾਸਾ । ਤਹਾਂ ਅਨੰਦ ਮੈ' ਲਯਤਂ ਪਾਇ । ਜਨਮੁ ਮਰਨ 
ਨਹਿ ਆਇ ਨ ਜਾਇ॥੧੯॥ਰਹਹੁ ਦੇਹ ਕੈਧੋਂ ਬਿਨਸਾਇ'”। ਨਹਿ ਸੋਚਹਿ 
ਉਰ ਇਕਰਸੁ ਭਾਇ । ਅਗਨਿ ਸਿੰਧੁ ਕੇ ਤਟ ਪਰ ਹੋਇ । ਸਗਲੀ ਢੋਤ 
ਜਿਨਹੁੰ ਨੇ ਖੋਇ"॥੨੦॥ ਇਮੁ ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਗੁਰ ਹੇਰੀ[। ਕਰੀ 
ਬਿਨਾਸ਼ ਮੋਹੁ ਕੀ ਬੇਰੀ।ਸੁੱਧ ਗਕਾਨ ਜੋਗੀ ਉਰ ਜਾਗਾਂ । ਜਨਮਾਦਿਕ ਮਦ 
ਪੀਵਤਿ ਤਯਾਗਾ॥੨੧॥ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਕੋ ਲਖਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪਾ । ਜਿਸ ਕੇ ਸੁਨਤਿ 

੧ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ/ਤਿਵੇ' ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੁਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਸ਼੍ਰ ਰੂਪ।“ਦੈਤ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਚ ਲਵੇ(ਲ੍ਹਮ ਨੂੰ)“ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬ੍ਹਮ ਜੋਤ ਪੁਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ। ੬ਕਾਰਣ ਰੂਪ । 
“ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਇਕ ਰੂਪ।'ਬ੍ਰਹਮ ਰੂ ਰੂਪ। ੯ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਨ ਅਵਿਦਜਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ"?ਯਾ ਨਾਸ਼ 
ਹੋ ਜਾਵੇ । "ਮਗਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਚ ਹੇਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੈਤ ਖੋ ਦਿੱਤੀ 
ਹੈ । “ਜਲਸੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਹੈਕਾਰ (ਰੂਪੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ) ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । #ਘ:-ਲੈਤ । 

“ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ “ਜੀਅਦਾਨ? ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਲਾ ਲੂ 
ਜੀਅਦਾਨ “ਪੁਰੰਸਾਦਿ” ਦੀ ਵਸਤੁ ਹੈ । ਇੰਸੈ ਪੁਸਾਦਿ ਦੀ ਭਾਲ 
ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਅਵਿਤੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨੇ 
ਸਬਦ 8 । ਇਸ ਮਨੌਰਯ ਲਈ ਉਹ ਸਜੇ ਬੈਠ ਕਿਆਂ ਆਂ ਸੀ । ਜੋਗੀ ਦੀ 
ਕੱਠਜਾਨ ਉਪਰਲੇ ਕਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾੜ੍ਹ ਨੇ ਨਹੀ' ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦ “੦ 
ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਨਿਟੁਪਣ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਦੀ ਕੱਲਗਾਣ ਦੋਈ । 
ਦੁੜਾਲਾ ਦੇ ਪੁਸੰਗ ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿਚ ਵੀ “ਪ੍ਰਸਾਦਿ” ਦਾ ਇਸਾਰਾ ਹੈ । 

ਸੀ ਜੇ 
ਚੇਦ ਤੇ” 
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ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਟਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੯੨) ਫਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੩੬, 
ਜਗਤਾਰ ਅਲ ੨ == ਕਾ "ਜਲਲ=ਤ-===ਸਦ=ਜ=, ਹਾਲ ਰਗਕਰਕਲਰਸਕਕਟੁਤਕੁਸਤਲਰੁਰਤਤਕਕਲ 1 ਗਛ==ਾ `ਗ ਲਾਗਗਤਲ ਤਰ =ਤ==== ਦੇ =<===<=> 2 ਰਗਾਲਾ=ਲਾ== ਦੇ << ਤਤ -ਤਾਰਦ= 

ਮੋਹ ਸਭਿ ਖਾਂਪਾ।ਨੰਮ ਭਯੋ ਚਰਨਨ ਸਿਰ ਧਰਯੋਅਪਨੋ ਗਤਾਨ ਨਿਵੇਦਨ 
ਕਰ੧ੋ॥੨੨॥%ਅਬਿ ਮੈਕਹੁ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਯੋ । ਹੁਤੋ ਜਾਨਿਬੋਂ' ਜਾਨਿ ਸੁ 
ਲਯੋ।ਤੁਮ ਕਰੁਨਾ ਤੇ ਸੈਸੈ ਨਾਸ਼ੇਪ੍ਰਾਪਤਿ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਰਾਸੇ॥੨੩॥ਅਬਿ 
ਸ਼ਰੀਰ ਮੈਂ ਤਜਾਗਨ ਕਰਿ ਹੋਂ। ਜਿਯਤਿ ਰਹੌਂ ਨਹਿ ਕਾਜ ਬਿਚੀਰ ਹੈਂ'। ਜੋ 

ਕਰਤੱਬ ਸੁ ਮੈਂ ਕਰਿ ਲੀਨਸਿਤਮਨੇ ਪੂਰ ਕਾਮਨਾ ਕੀਨਸਿ' ॥੨੪॥ ਸੰਨ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁ ਸਨਮਾਨਾ। “ਪੈਨਪੈਨ ਤੁਮ ਬਡ ਬੁਧਿਵਾਨ।ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ 
ਰਹਹੁ ਹਿਤ ਕਰੀਏ।ਨਾਨਾ ਜਗ ਮਹਿ ਏਕ ਨਿਹਰੀਏ॥੨੫॥ ਲੌਕਨ ਪਰ 

ਉਪਕਾਰ ਤਮਾਰਾ । ਦੇਖਤਿ ਪਾਪਨਿ ਹਰਹਿੰ ਬਿਕਾਰਾ । ਪਗੰਹੇ ਸੁਮਗ 

ਪਾਪਤਿ ਕੱਲਕਾਨਾ।ਜੀਵਮਲੀਨ ਪੂਤ” ਹੁਇ ਨਾਨਾ॥੨੬॥ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ 

ਤੇ ਮਿਦੁਲ ਸਹਾਏ। ਪੁਨ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਾਕ ਸੁਣਾਏ । ਨਰਾਂਨੇ ਉਧਾਰਨ 

ਤਮਰੇ ਹੱਥ ਅਪਰ ਕਿਸ ਮਹਿ ਨਹਿੰ ਸਮਰੱਥ ॥੨੭॥ਇਸ ਹਿਤ ਰਾਵਰ ਨੌ 

ਤਨ ਧਾਰਜੋ। ਸੱਤੜ ਨਾਮਸਿਮਰਨ ਬਿਸਤਾਰਜੋ । ਇਮੁ ਸਭਿ ਜਗ ਕੋ ਭਾਰ 

ਜਿ ਧਰਨੋ। ਤਮ ਬਿਨ ਅਪਰ ਕੌਨ ਇਮ ਕਰਨੋ ॥੨੮॥ ਮੁੜ ਕੋ ਆਇਸ 

ਦੇਹ ਸਮਾਵੋਂ। ਰਹਿਬੇ ਕੋ ਨ ਸੈਕਲਪ ਉਠਾਵੋਂ । ਅਬਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਸ ਇਧਿ 
ਕੀ ਕਰੋਜਿਸ ਤੇ ਆਪਠਿ ਤਨ ਪਰਹਰੋਂ॥੨੯॥ ਦਿਵ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜੋਰ/ ਕੰ 

ਜਾਨਾ।ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਬਿਗਸੈਤਿ ਬਖਾਨ' (ਕਰੋ ਜਥਾ %ਭਿਲਾਖ ਤੁਮਾਂਰੀ । 

ਜਿਮ ਉਚਰਹ ਤਿਮ ਹਮ ਅਨੁਸਾਰੀ? ॥੩੦॥ ਪੁਨ ਬੁੱਢੇ ਮੇਂ ਗੁਰ ਬਖਾਨੀ। 

_ “ਜਿਮ ਇਹ ਜੋਗੀ ਭਾਖੈ ਬਾਨੀ । ਤਿਮ ਤੁਮ ਸੈਗ ਹੋਇ ਕਰਿ ਕਰੀਏ । 
ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ“ ਆਦਿਸੁ ਅਠੁਸਰੀਏ”੩੧॥ ਹੁਕਮ ਪਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਖਲੋ 

॥ਮਵਲੋਕਹਿ ਲਖਿ ਪਾਵਨ ਭਲੋ।ਹੁਤੇ ਜਿ ਲੋਕ ਫਿਰਤਿ ਢਹੁਂ ਪਾਸੇ । ਗਮ- 

ਨਤਿ ਭਦੇ ਮਿਲੇ ਨਰ ਰਾਸੇ ॥੩੨॥ “ਨਿਕਸਯੋ ਜੋਗੀ! ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਧਾਏ । 

ਕਰਜਯੋ ਬਿਲੌਕਨ ਮਨ ਬਿਸਮਾਏਮਚਿਰੌਕਾਲ ਕੀ ਆਰਬਲਾ ਜਿਹ। ਅਚ- 

ਰਜ ਵਿਸ ਜਗ ਮਹਿੰ ਦੇਖਹਿੰ ਤਿਹ ॥੩੩॥ ਧਾਇ ਧਾਇ ਹਰਖਹਿ ਬਿਸਮ'- 

ਵਹਿਅਪਰ ਅਪਰ ਸੋ ਕਰਹਿ ਬੁਝਾਵਹਿੰ' । ਪੂਰਬਲੋ ਜੁਗ ਕੋ ਤਨੁ ਇਹੁ 

ਹੈ। ਦੀਰਘਤਾ ਸਭਿ ਅੰਗਠਿ ਲਹਿ ਹੈ ॥ ੩੪ ॥ ਪਰਮ ਬਿੱਧ ॥੫ ਬਰਨ 

੧ਜੇ ਜਾਨਣੇ ਯੋਗ ਸੀ । “(ਮੈਂ) ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਂ ਕਿ (ਹੁਣ) ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਜ 

(ਬਾਕੀ) ਨਹੀਂ (ਮੇਰਾ) । ₹੫ਵਿੱਤੁ। ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ । “ਭਾਵ ਜੋਗੀ ਦੀ । “ਅਚਰਜ ਹੇਕੇ । 

”ਭਾਵ ਹੇਰ ਟੋਰ ਨੂੰ (ਖਬਰ) ਕਰਦੇ ਹਨ । 



ਨ ਕੋ ਪਭਾਪ ਸਰਜ। ( ੧੭੯੩ ) ਕਾ 
।ਸੇਤ ਸਮੱਸ਼"ਕੇਸ ਸਹਾਵਤਿ”ੈਂ।ਨਿਕਸ ਵਹਿਰ ਸੰਭਿ 

ਹੋਵਾ । ਦੇਖਜੋ ਜੋਗੀ "ਸਭਿਨਿ ਖਰੋਵਾ ॥੩੫॥ ਕਹਿੱਪਦਹ ਬਾਨ ਪੁਨੀਤ 
_ਮਹਾਂਨ॥ਜੋ ਸੇਵੈਂ ਨਰ ਆਨ ਸਜਾਨ॥ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੈ' ਬੈਦਨਾ ਠਾਨਿ।ਸੱਤਯ- 
ਨਾਮ ਸਿਮਰਹਿੰ ਗੁਨ ਗਾਨ॥੩੬॥ ਇਸ ਬਲ ਕੀਜਹਿ ਤਾਲ ਬਿਸਾਲਾ੧। 
ਮੱਜਤਿ ਤਯਾਂਗਹਿੰ ਪਾ੫ ਕਰਾਲਾ।ਨਾਸਤਿ ਹ੍ਰੈਂ ਸਭਿ ਮਨ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਪਾਪਤ 
ਹੋਵੈ ਤਿਹ ਮੈਂਤੋਸ਼॥੩ ੭॥ਨੰਮ੍ਰ ਥਾਨ ਪੁਨ ਕਹਿ ਖਨਵਾਯ। ਬੈਠਿ ਬੀਚ ਸਭਿ 
ਹੋਨ ਚਲਾਯੋਦਸਮ ਵਾਰ ਜੋਰ ਕੋ ਪ ਵਾਸ ਮਰ ਕੋ ਢੋਰਿ ਕਰਾਵ। 
॥੩੮॥੩ਤਬਿ ਸਭਿ ਲੋਕਨ ਫਲ ਬਸਾਏ”। “ਜੈ ਜੈ” ੪ ਤੇ ਬਾਕ ਸਨਾਏ 
।ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੈਦਨਾ ਕਰੈਂ । ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਅਚਰਜ ਕੋ ਧਰੈਂ॥੩੯॥ ਬਹੁਰੋ 
ਸਭਿਨਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਪਾਈ । ਜੋਗੀ ਕਰਯੋ ਅਲੋਪ ਤਿਬਾਈਂ/ਬਿਸਮਤਿ ਹੋਇ 
ਸਕਲ ਹਟਿ ਆਏ।ਮਿਲਹਿ ਪਰਸਪਰ ਕਹਤਿ ਸਨਾਏ॥੪੦॥ “ਚਿਰੌਕਾਲ 
ਆਰਬਲਾ ਜਾਂਹੀ । ਮੁਖ ਪਰ ਦਿਪਤਿ ਜੋਤਿ ਬਹ ਤਾਂਹੀ।ਪੈਨ ਪਰਖ ਐਸੇ 
ਜਗ ਮਂਤੀਮਨੂ ਬਿਕਾਰ ਜਿਨ ਪਰਸਹੋ ਨਾਹੀ” ॥੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ 
ਮੂਚਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਜੋਗੀ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ” ਝਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੬ ॥ 

੩੭. [ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ] । 
ਲਾਗਾ. .....ੀ... ਰੀ ਗ 
ਨਾਰੀ ਤਹਾਂ ਅਚਰਜ ਕੇ ਤਿਸਕਾਲ॥੧। ਚੌਪਈ॥ ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਝਗਰਤੇ 
ਤਹਾਂਦੰਪਤਿ ਚਲਿ ਆਏ ਗੁਰ ਜਹਾਂ।ਸੋਇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਛੋਰਤੇ" ਬਰਨੋ।ਜਥ! 
ਸੁਧਾਸਰ ਬਿਦਤੇ ਕਰਨੋ॥੨॥ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਰੀ ਇਕਅਹੈ।“ਪੱਟੀ?”ਨਾਮ ਜਿਸੀ 
ਕੌ ਕਹੈਂ।ਤਹਿੰ ਕੋ ਨ੍ਹਿਪ ਲਘ ਰਾਜ ਕਰੈਤ।ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰਿ ਰਹੈਤਾ 
॥੩॥ਤਿਸ ਗਿਹ ਸਤਾ ਪੰਚ ਜਨਮਾਈ । ਬਧਤਿ ਆਰਬਲ ਰੂਪ ਸੁਹਾਈ । 
ਚਿੱਟਾ ਦਾੜ੍ਹਾ। "ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਯਾ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਪਤ ਜੇਹਾ ਰਾਹ ਜਿਸਨੂੰ 
ਫੋੜਕੇ ਯੋਗੀ ਅਪਨੀ ਰਹ ਕਢਦੇ ਹਨ । ਵਰਖਾਏ । £ਮਢ ਤੋਂ, ਖੋਹਲਕੇ । 

#ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜੂਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ” ਕੇਸਾਂ ਦਾੜ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ 
ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਯਾ ਮੱਠ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ; ਰਹਿਣਾਂ ਅਚਰਜ 
ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ'ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇਕ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਆਯਾ ਸੀ, ਜੋ 
ਇਕ ਵਝੇ ਮੱਟ ਵਿਚ ਬਦ ਕਰਕੇ ੪੦. ਦਿਨ ਜ਼ਿਮੀ' ਵਿਚ ਦਬਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ 
ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਯੂਰਪੀਨ ਤੇ ਦਸੀ ਦੇਖਣਹਾਰ ਮੌਜੁਦ ਸਨ। ੪੦. ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ 
ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਆਦਿਕ ਨਾਲ਼ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ । ਅੱਜਕਲ ਵੀ ਐੱਸੇ ਕਰਤਬ 
ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । 1 ਸੌਤੋਖਸਰ ਇਸੋ ਤਾਲ ਦਾ ਨਾਸ ਹੈ / ਊਪਾ:-ਮਹਾਂ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੯੪ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੩7, 
ਉਕਤ (ਰਦ 

ਸੈਦਰ ਅੰਗ ਰੋਗ ਤਨ ਗੋਰਾ । ਕਮਲ ਲੋਚਨੀ ਉਰਜ ਕਠੋਰਾ॥੪॥ ਤਿਨ 
ਮਹਿ ਦੇਕ ਹਤੀ ਸਤਿਸੈਗਨਿ । ਅਲਪ ਆਰਬਲ ਕੋਮਲ ਅੰਗਨਿ'। ਪਭ 
ਕੇ ਗੁਨ ਮੈਤਨ ਤੇ ਸਨੇ।ਬੈਠਹਿ ਨਿਕਟ”ਜਬਹਿ ਮਿਲਿ ਭਨੇਂ ॥੫॥ “ਜੀਵ 
ਜੀਵ ਪ੍ਰਤਿ ਤੀਨਹੁੰ ਲੋਕ । ਨਿਤਿ ਪਾਲਤ ਸਭਿ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਰੋਕ” । ਜੋ ਜਿਸ 
ਜੂਨਿ ਜਹਾਂ ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਨੀ । ਤਹਾਂ ਦੇਤਿ ਭੋਜਨ ਗੁਨਖਾਨੀ॥ ੬ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਨਾਨਕ ਕਰਜੋ ਸ਼ਲੌਕ। ਪਠਤਿ ਬਿਚਾਰਤਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੌਕ” । ਤਿਸੁ ਤੇ ਸੁਨਿ 
ਕੈਨਕਾਂ ਦਿਢ ਕੀਨੋ।ਸੋ ਅਥਿ ਇਸ ਥਲ ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਦੀਨੋ ॥੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ। 

ਸਲੋਕ ਮ8੧॥ 
ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘ ਦਤਾਂਹ । ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾੰ 
ਖੰਭਾਂ ਵਰਤੋਡਾਂਹ । ਮੰਭਜ ਜੇਰਜ ਉਤਕੁਜਾਂ ਖਾਣੀ _ਸੇਤਜਾਂਹ । ਸੈ ਸਿੰਤਿ 
ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜੈਤਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਜੈਤ ਉਪਾਇਕੈ ਮੈਂਮਾਲੇ 
ਸਜ਼ਨਾਹ ।। ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕ% ਚਿੰਤ ਗਿ ਕਰਣੀ ਤਾਹ । 

ਦੋਹਰ॥।ਸਨਿ ਸ ਅਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਕੌਨਤਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨ।“ਤੀਨ ਲੋਕ 
ਪਤਿ ਪਰਮ ਗੁਰ ਰਿਜਕ ਸਭਿਨਿ ਕਹੁ ਦੀਨ'?॥੮॥ ਚੌਪਈ॥ ਇਕ ਦਿਨ 
ਸਭਿ ਕੈਨਯਾ ਮਿਲ ਕਰਿਕੈ।ਕਥਾ ਅਨੇਕ ਸੁਨਾਇ ਬਿਚਰਿਕੈ।ਨਿਜ ਪਿਤ 
ਕੀ ਭਾਖਤਿ ਬਡਿਆਈ । “ਹਮਹਿੰ ਪਦਾਰਬ ਅਧਿਕ ਕੁਗਾਈ ॥੬। ਖਾਨ 
ਪਾਨ ਪਹਿਰਨ ਕੋ ਦਾਤ। ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਭੂਖਨ ਦੇ ਬੱਖਯਾਤਾ।ਸਭਿ ਤੇ ਸੁਨਿ 
ਤਿਸ ਕੈਲਕਾਂ ਕਹਯੋ(ਪਾਲਤਿ ਪ੍ਰੰਭੂ ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਲਹ੧॥੧੦॥ਦਾਂਤਨਿ ਕੋ 
ਦਾਤਾ ਇਕ ਰਾਮ ਕਰਹਿ ਜਗਤ ਕੇ ਪੂਰਣ ਕਾਮ। ਸਭਿ ਦਿਨੁ ਸੰਭਕੋ 
ਛੋਗ ਕੁਗਾਵੈ॥ਕਰਿ ਅਹਾਰ ਕੋ ਜੀਵਤਿ ਪਾਵੈ॥੧੧॥ਸੋ ਨ ਦੇਯ ਸਭਿ ਲਹੈ 
ਬਿਨਾਸ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਕਹਾਂ ਜਿਯਨ ਕੀ ਆਸ । ਰਾਉ;ਰੈਕ, ਗਜ,ਚੀਟੀ 
ਜੋਈ। ਸਭਿ ਕੌ ਦਾਤਾ ਤਾਤਾ#ਸੋਈ॥੧੨॥ਅਪਰ ਬਿਖੈ ਸਮਰਬ ਹੈ ਕਹਾਂ । 

ਜੀਵਨਿ ਜੋ ਪਾਲਹਿ ਜਹਿ ਕਹਾਂ: । ਇਮ ਸੁਨਿ ਕੈਨਜਾਂ ਸਭਿ ਹੀ ਕਹੈਂ । 
“ਹਮ ਕੋ ਪਿਤ ਪਰਤਿਪਾਲਤਿ ਰਹੈ ॥੧੩॥ ਨਹਿ ਦੇਖਯੋ ਦੇਤੋ ਕਿਤ ਰਾਮ । 
ਕਿਤ ਜਦ ਗਿਤ ਸੇ ਅੱਕ ਕਮ ਸੰਜੇ ਜਲ ਜਾਲ ਕਿਲੇ ਠੜਕਸਤਸ 

ਕੌਨ ਦੇਤਿ ਕਿਸ ਬਾਰਿ”॥੧੪॥ਇਮ ਸਨਿਕੋ ਕੌਨਯਾਂ ਲਰ ਪਰੀ।ਜਾਇ 
ਪਿਤਾ ਕੋ ਢਿਗਿ ਸੁਧਿ ਕਰੀ । “ਹਮ ਸਭਿ ਕਹਹਿੰ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਖਾਵਤਿ-। 
ਨਰਮ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ । ੨ਗਾਵ ਮਤੀ ਦੇ ਪਾਸਖੁੱਲਹਾ। “ਸੇ #ਭ । “ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ,ਪਰਮ 
ਪੁਜਜ ਲੇ ਉਪਜੀਵਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਝਰੱਖਯਕ । “ਕਿਸ ਵੇਲੇ । #੧==ਕੀਟੀ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੯੫) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੩੭, 
(ਦਹ ਕੁਛ ਬਾਤ ਅਪਰ ਬਿਦਤਾਵਤਿ"॥ ੧੫॥ ਜੋ ਪ੍ਰੰਤਿਪਾਗੰਹ ਦੇਤਿ 
ਹਮਸ਼। ਲਘ ਤਨ ਤੇ ਜਿਨ ਕੀਨ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ੁ” । ਸੁਖ ਸੋਂ ਸ਼ੁਭ ਅਹਾਰ ਹਮ 
ਕਰਿਹੀ' । ਕਿਸੂ ਬਾਤ ਕੀ ਚਿੰਤ ਨ ਧਰਿਹੀ' ॥੧੬॥ ਇਹ ਨਹਿ ਮਾਨੌ ਮਤ 
ਕਿਯ ਨਯਾਗੇਹਮ ਸਭਿ ਕਹਿ ਕੀਨਸਿ ਨਿਰਧਾਰ'। ਸੁਨਤਿ ਨ੍ਰਿਪਤ ਪਿਤ 
ਮੂਰਖ ਰੋਸਾ।ਨਹਿੰ ਈਸ਼ੁਰ ਕੌ ਲਖੜੋ ਭਰੋਸਾ।੧੭॥ਅਪਨੇ ਰਾਜ ਮਾਨ ਮਦਿੰ 
ਫੂਲਾ । ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ” ਭਏ ਤੇ ਭੂਲਾ । ਸਭਿ ਕੌਨਯਾਂ ਨਿਜ ਨਿਕਟ 
ਹਕਾਰੀ । ਆਸ਼ੇ ਸਮੜਨ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ ॥੧੮॥ਪੁਥਕ ਪ੍ਰਥਕ ਤਨ ਬੂੜਨ 
ਲਾਗਾ/ਕਹੁ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੌ ਕੁਗਤਹਿੰ ਭਾਗ“ਸਭਿ ਨੇ ਕਹਯੋ ਪਿਤਾ ਹਮ 
ਤੇਰਾਂ । ਖਾਵਹਿੰ ਪਹਿਰਹਿੰ ਦਰਬ ਘਨੇਰਾ ॥੧੯॥ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਤਿ ਨਿਤ ਦੇਤਿ 
ਅਹਾਰਾ । ਹਮ ਸਭਿ ਕੁਗਤਹਿੰ ਭਾਗ ਤੁਹਾਰਾ” ।ਨਿਜ ਭਗਨੀ ਸਭਿ ਤੇ 
ਪਸਦ'ਤੀ। ਰਾਜ ਕੁਇਰ ਬੋਲੀ ਇਸ ਭਾਂਤੀ£॥ ੨੦ ॥ “ਹੇ ਪਿਤ ਭਾਗ ਏਕ 
ਕੌ ਦੂਵਾਂ । ਕੁਗਤਹਿ, ਏਹ ਨਹੀ' ਕਥਿ ਹੂਆ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਭਾਗ ਅਧਿਕ 
ਅਰੁ ਘਾਟ।ਭੋਗੜਿ ਜਗ ਮਹਿ ਰੇਕ ਸੁਰਾਟ”॥੨੧॥ਸੁਨਿ ਪਿਤ ਕੌਧ ਕਰਨ 
ਉਰ ਭਾਰੀ। ਸਭਿ ਕੇ ਸੁਨਿਤੇ ਗਿਰ! ਉਚਾਰੀ। “ਅਮੁਕ" ਰੈਕ ਹਮ ਜਾਂਤਿ 
ਮਬਾਰੀ । ਤਿਸ ਕੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਕਸ਼ਟ ਤਨ ਭਾਰੀ ॥ ੨੨॥ ਹਾਬਪਾਵ ਅੰਗੁਰੀ 
ਰਿ ਗਈ । ਅਸ ਕੌ ਮੈਂ ਜਬਿ ਤੁਹਿ ਦੇ ਦਈ। ਅਪਨ ਭਾਗ ਤਬਿ ਕੁੰਚਨਿ 
ਕਰੀਅਹਿ।ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਭਰੀਅਹਿ? ॥੨੩॥ ਸੁਨਿ ਕੌਨਜਾਂ ਨੇ 
ਪਿਤ ਕੀ ਬਾਨੀ।ਸੋਈ ਸੀਸ ਧਰੀ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਾਤ ਸੁ ਬਰਜਤਿ 
ਰਹੀ । ਤਉ ਪਿਤ ਨੇ ਰਿਸ ਕਰਿ ਕਹੀ“॥੨੪॥ “ਕਰਜੋ ਕੇਤ ਸੋ” ਨਿਸ਼ਦੈ 
_ਠਾਨਾ'।ਅਪਰ ਥਾਨ ਕੋ ਬਯਾਹੁ ਨ ਮਾਨ।ਕਹਨੋ“ਪੁਥਮ ਸੋਈ ਪੱਤ ਮੇਰ॥ 
ਤਥਾ ਭਾਗ ਮੈ' ਅਪਨੋ ਹੇਰ॥੨੫॥ਰਹੇ ਹਟਾਇ ਲੌਕ ਮਿਲਿ ਘਨੇ/“ਕ੍ਸ਼ਟੀ 
ਸਗ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁ” ਭਨੋ । ਰਹੇ ਫੇਰ, ਸੋ ਫਿਰੀ ਨ ਫੇਰੇ''ਫੇਰੇ ਫਿਰੀ ਸਾਥ 
ਡਿਸੁ ਕੇਰੇ'॥੨੬॥ਨਹਿ ਦਾਇਜ ਕੇ ਨ੍ਰਿਪ ਨੈ ਦੀਨ ।ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੇ ਹਠ 
ਦਿਢ ਕੀਨ।ਕੌਨਯਾਂ ਮਨ ਪੁਕੁ ਭਾਵੀ ਮਾਨਿ।ਸਮ ਈਸ਼ਰ ਕੇ ਸੋ ਪਤਿਜਾਨਿ 
“ਹੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ । "ਛੋਟੇ ਤਨ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ । £ਸਮਝਬਾਯ। ਹੈ । ਏਉਲਟ । “ਭਾਗ 
ਖਾਂਦੀ ਹੈ' । ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਣਾਂ ਤੇ ਪਿਛੋਂ (ਛੋਟੀ) ਰਾਜ ਫੁਇਰ ਇਸ ਭਾਂਤ ਬੋਲੀ । 
“ਫਾਜਾਂ । “ਫਲਾਣਾ । ੯(ਉਹੋ ਗੱਲ) ਕਹੀ । "“ਭਾਵ` ਲੜਕੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਿਠਾਇ ਲਿਆ 
ਕਿ ਮੈ” ਉਹੋ ਕੰਤ ਕਰ ਲਿਆ (ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ) । "੯ਹਣ। ਰਹੇ ਪਰ ਓਹ ਹਟਾਈ ਹੋਈ ਨਾਂ 
ਹਟ। । '`ਤਿਸੇ ਸਾਬ ਹੀ ਵੇਰੇ ਫਿਰੀ (ਲਾਂਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਂ ਲਿਆ) । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੯੬) ` ਗਸਿ ੨। ਅੰ॥ ੩੭. 
॥ ੨੭॥ ਸਦਨ ਸਾਸਰੇ ਦਾਰਿਦ' ਮਹਾਂ । ਘੰਹਗੰਨ ਖਾਨ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਜਹਾਂ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਦਖ ਕੁਖ ਕੋ ਸਹਜੋ । ਬਹੁਰ ਅਨਤ ਕਿਤ ਚਲਿਬੇ 
ਚਹ3॥੨੮॥ ਤਿਸ ਪਰਿ ਰਹੀ ਨ ਬਹੁ ਦੁਖਿਆਰੀ। ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਮਹਾਂ 
ਦਿਢ ਧਾਰੀ । ਪਤਿ ਕੁਸ਼ਟੀ ਕੌ ਧੰਰ ਬਿਚ ਖਾਰੀ। ਅਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਾਂਗਿ 
ਅਹਾਰੀ॥੨੯॥-ਪਿਤ ਕੋਪੁਰਿ ਨ ਜਾਚਨਾ ਕਰਿਹੌਂ।ਅਪਰ ਪਰਨੇ ਤੇਉਦਰ 
ਸੁ ਭਰਿਹੋਂ-। ਜਾਚਤਿ ਅੰਨ ਆਨਤੀ ਤੇਤੋ । ਪਤਿ ਅਰੁ ਆਪ ਖਾਇ ਲੋ 
ਜੇਤੋ ॥੩੦॥ ਮਹਾਂ ਸੁਧਰਮਾ ਧਾਰਤਿ ਧਰਮੁ । ਨਿਜ ਪਤਿ ਤੇ ਨਹਿੰ ਧਾਰਜੋ 
ਭੁਰਮੁਸੀਸ ਉਠਾਯੋ ਵਿਰੇ ਸੁ ਜਹਹਿੰਕਹਿੰਂ।ਜਾਚਹਿਅੰਨਪੋਖਿਬੇ-ਹਿਤ ਤਹਿੰ 
॥੩੧॥ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਦੇਤਿ ਉਤਾਗਵਿਰਹਿ ਸਦਨ ਤੇ ਲਕਾਇ ਅਹਾਗ 
ਬਿਚਗੰਤ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰੀ । ਆਈ ਗੁਰ ਕੇ ਚਕ ਇਕ ਬਾਰੀ ॥ 
੩੨॥ਦੇਗ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੀਨਿ ਅਹਾਰਾ । ਪਤਿ ਜੁਤਿ ਖਾਇ ਰਿਦੋ ਸੁਖ ਧਾਰਾ। 
ਪੁਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਦਰੀ ਬਨ ਮੈਂ“। ਖਾਰੀ ਜਾਇ ਧਰੀ ਤਬਿ ਤਿਨ ਮੈ 
॥੩੩॥ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ ਨਰ ਹਰਤਿ ਜੋਈ । ਕਰਤਿ ਗਿਲਾਨ ਤਰਕਤੇ ਸੋਈ । 
ਇਸ ਹਿਤ ਤੇ ਪਤਿ ਦੂਰ ਬਿਠਾਯੋ । ਖਾਰੀ ਸਹਤ ਸੁ ਛਾਂਇ” ਫਕਾਯੋ 
੩੪॥ ਗਾਮ ਤੰਗ ਕੋ'ਆਪਿ ਸਿਧਾਰੀ । ਭਿੱਖਯਾ ਹਿਤ ਲੋਬੇ ਇਛ ਧਾਰੀ । 
ਜੋਸ਼ੀ ਰਾਮਦਾਸ ਖਨਿਵਾਯੋ। ਦੁਖਕੌਜਨਿ ਬਦਰੀ ਤਰ? ਭਾਯੋ ॥ ੩੫ ॥ 
ਤਾਹਿ ਕਛ ਟੋਵਾ ਬਿਨਾਂ ਚਿਨਾਰੀ । ਰਹਜੋ ਹੁਤੋ ਨਹਿ ਕਿਸੁ ਨਿਰਧਾਰੀ । 
ਤਿਸ ਮਹਿ ਪਰਯੋ ਨੀਰ ਕੁਛ ਬਿਰਿਯੋ। ਬਦਰੀ ਤਰੁ ਕੇ ਤਰ'ਸੋ ਵਰਿਯੋ॥ 
੩੬॥ਹੁਤੀ ਮੇਖ ਕੀ' ਤਬਿ ਸੈਕ੍ਰਾਂਤਿ।ਸਮੋ ਪੁਰਬ ਕੋ ਤਬਿ ਬਿਰਤਾਂਤ।ਸਹਿਜ 
ਸੁਭਾਇਕ ਬਾਇਸੁ'?ਆਯੋ।ਬੈਠਿ ਤਰੂ ਪਰ ਜਲ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟਾਯੋ ॥ ੩੭ ॥ ਹੁਤੌ 
ਤਿਖਾਤੁਰਉਤਰਜੋ ਤਗੇਪੰਚ ਬੇਰ ਚੂੰਚਨਕੋਭਰੇ।ਜਬਿਅੰਤਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਯੋ 
ਜਾਇਮੰਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁਇ ਬੁਧਿ ਬਿਦੁਤਾਇ ॥੩੮॥ਕਰਯੋ ਸ਼ਨਾਨ ਪੁਰਬ ਕੇ 
ਕਾਲ । ਭਯੋ ਸ੍ਰੇਤ ਤਨ _ਰੁਚਿਰੁ ਮਰਾਲ। ਸੋ ਪਿੰਗਲ" ਦਖਤਿ ਸਭਿ 
ਰਹਜਜਬਾ ਕਾਕ ਨੇ ਸ਼ੁਭ _ਫਲ ਲਹਕ"॥੩੯/ਉਦੈ ਭਾਰ] ੬੯ ਫੁਰਿ- 

ਹੈ ਘਰ ਗੀਬੀਂ । "ਰੱਜਣ ਵਾਸਤੇ । ̀ ਬੇਰੀਆੰ ਦੇ ਬਨ ਵਿਚ । “ਛਾਯਾ 

ਡੋ ਦੈ ਗੁ ਮੀਲੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਹੈ। ੬ਭਾਵ ਜੇਹੜਾ ਵੀ ”ਉਹ ਥਾਂ 
ਚੇਰੀ ਹੇਠ ਸੀ, (ਜਿਸਨੂੰ) ਦੁਖਤੰਜਨੀ ( ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ) । "ਬੇਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿੱਛ ਦੇ ਹੇਠ । 
੯ਵਿਸਾਖ ਦੀ । "%ਕਾਂ। ""ਸੁਹਾਣ। ਚਿੱਟੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈਸ ਹੋ ਗਿਆਂ । "'ਲੂਹਛਾ, 
ਭਾਵ ਉਹ ਕੂਸ਼ਟੀ । "` ਲੀਤਾ । #ਪ੪-ਟਿਚੈ ਜਹ ਕਦਿੰ। _ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧2੯੭) ਰਾਸਿ ੨ । ਅਸੂ ੩੮ 

ਆਈ -ਇਸੁ ਜਲ ਕੀ ਮੰਹਮਾਂ ਅਧਿਕਾਈ । ਮਨਹੁੰ ਪੁੰਨ ਮਮ ਬਾਇਸ 
ਮਾਯੋ੧ਨੀਰ ਮਹਾਤਮ ਲੋ ਦਰਸਾਯੋ“-॥੪੦॥ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਮ ਤੇ ਇਤ ਉਤ 

ਹਾਲਾ। ਜੋ ਨਿਜ ਬਲ ਤੇ ਸਕਹਿ ਨ ਚਾਲਾ । ਖਾਰੀ ਤੇ ਨਿਕਸਯੋ ਗਿਰ 
ਪਰਯੋਰਿੜ੍ਰਤ ਰਿੜ੍ਤ ਪਹੁੰਚਨ ਤਹਿੰ ਕਰਯੋ ॥੪੧॥ ਤੂਰਨ ਤੀਰ ਗੌਰ ਕੋ 
ਛਹਜੋ।ਕਰਯੋ ਸ਼ਨਾਨ ਅਧਿਕ ਵਲ ਲਹਨੋ। ਪੰਕ ਸਮੇਤ ਸ ਮਰਦਨ ਕਰਿ 
ਕਰਿਧਮੱਜਤਿ ਮਹਾਂ ਦੌਂ੫ ਕੋ ਧਰਿ ਧਰਿ । ੪੨॥ ਕਰ ਪਗ ਜੁਗ ਗਰ ਗਰ 
ਗਿਰ ਪਰੇ।ਤਤਛਿਨ ਭਏ ਅਰਜ“ ਸਮਸਗੇਸਕਲ ਅੰਗ ਤੇ ਰੋਗ ਨਸਾਯੋ। 
ਕੈਚਨ ਬਰਨ ਰੈਗ ਮਨ ਭਾਯੋ ॥ ੪੩ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰੇ 
ਦਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਪਿੰਗਲ” ਪੁਮੈਗ ਦਰਨਨੈ ਸਪਤ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੭ ॥ 

੩੮ [ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਨ੍ਹੇ ਪੂਗਫ ਹੋਏ]। 
ਦੌਹਰ॥ਪਿੰਗਲ ਮੱਜਨ ਜਬਥਿ ਕਰਜੋ ਭਯੋ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ । ਬਿਸਮਤ ਬੁਧਿ _ 
ਮਹਿੰ ਦੇਖਿ ਫਲ ਕਰਿ ਅਨੰਦ ਹਰਿ ਸੋਗ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਮਨਹੁੰ ਪਾਨ 
ਅੰਮਿ੍ਤ ਕੌ ਕਰਯੋ । ਜਰਾ ਆਦਿ ਰੁਜ ਸਭਿ ਪਰਹਰਜੋਜਨੁ ਸਮਰਥ ਸੁਰ 
ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੈਨ। ਕਰਜੋ ਸ਼ਕਤਿ ਨਿਜ ਤੇ ਤਨ ਅੰਨ” ॥੨ਸੁੱਦਰਤ। ਮੰਦਿਰ 
ਤਨੁ ਹੋਵਾ। ਅਖਿਲ ਬਿਕਾਰਨ ਕੋ ਤਬਿ ਖੋਵ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਸੁ ਕਾਇਆਂ 
ਧਾਰੀਜਿਸ ਤੇ ਹੋਇ ਨ ਸਕਹਿ ਚਿਨਾਰੀ ॥੩॥ਨਖ ਸ਼ਿਖ ਤੇ ਬੋਰਯੋ ਨਿਜ 
ਗਾਤ'। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੱਜਤਿ ਹਰਖਾਤਿ । ਜਥਾ ਅਚਾਨਕ ਨਰਕੀ ਜੀਵ । 
ਸ਼ੁਰਗੀ ਬਨਹਿੰ ਮਹਾਂ ਸੁਖਿ ਥੀਵ ॥ ੪ ॥ ਜਨਮੁ ਚੇਕ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਪਾਈ । 
ਹਰਖਜੋ ਜਿਮੁ ਨਵਨਿਧਿ ਘਰ ਆਈ । ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਭੂਖਨ ਸੁੰਦਰ ਜੋਗ । 
ਇਮੁ ਸੁੰਦਰ ਬਨ ਗਜੋ ਅਰੋਗ॥ ੫ ॥ ਤਿਸੇ ਬੱਦਰੀ ਤਰ ਕੇ ਤਰ 
ਬਿਰਯੋ । ਖਾਰੀ ਉਲਟ ਸੁ ਆਸਨੁ ਕਰਜੋ।ਬੈਠਿ ਰਹਜੋ ਮਨੁ ਮੋਦ ਬਢਾਇ। 

ਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ"ਦ੍ਰਗ ਤਿਤ ਲਾਇ ॥੬॥ ਭਿੱਖਜਾ ਤੂੰਗੁ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲੀਨ । 
ਰਾਜੁ ਕੁਇਰ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਅਪੁਨੇ ਧਰਮੁ ਬਿਖੈ ਸਵਧਾਨਾਂ । ਨਿਜ 
ਪਤਿ ਬਿਨ ਕਥਿ ਚਹ ਨ ਘਨ੪੭/ਖੇਦ ਥਿਸਲ ਸਹੈ ਸਭਿ ਭਨੁਮਂਤਉ 
ਨ ਡੋਲਤਿ ਹੈ ਕਬਿ ਮਨ ਮੈਂ । ਜਿ  ਦੁਹਿਤਾ ਅਪਦਾ ਅਸ ਬਾਲੀ ਤਊ 
੧ਆਨੋਂ ਕਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਆਯ' ਹੈ। "ਜਲ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ੧ 
ਕਰਕੇ । %(ਜੋ)ਹੱਬ ਪੈਰ ਦੋਵੇ' ਗਲ ਗਲ ਕੇ ਭਿਗ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ । “ਅਨੌਗ । #ਸ਼ੈਕ ਦੂਰ 
ਕੀਤਾ । “ਮਾਨੋ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਪੂਮੈਨ ਹੋਕੇ । ਦਹੋਰ ਸ਼ਰੀਰ । “ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤਕ ਭੇਬ 

ਦਿੱਤਾ ਅਪਣਾਂ ਸਰੀਰ । "“ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਉਭੀਕਦਾ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਚ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੭੯੮ ) ਫਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੩੮, 

ਧਰਮ ਤੇ ਭਈ ਨ ਖਾਲੀ॥੮॥ਜਬਿ ਤਿਸ ਥਾਨ ਆਨ ਕਰਿ ਦੇਖਾ । ਬੈਠਜੋ 
ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿ ਸ਼ੇਖਾ।-ਇਹ ਕਯਾ ਭਯੋ ਨਜਾਨਜਯੋ ਜਾਇਮਮ ਪਤਿ ਨਹ 
ਦੀਸਤਿ ਇਸ ਥਾਇ॥੯॥ਇਹ ਕੌ ਬੈਠਯੋ ਅਘ ਗਨ ਕਰਤਾ'। ਲਖੀਅਤਿ 
ਮਮ ਭਰਤਾ ਕੋ ਹਰਤਾ-। ਸੁਕਚਿ ਦੁਰ ਤੇ ਉਚ ਉਚਾਰੀ । “ਕੋ ਤੂੰ ਅਹੈ? 
ਇਹਾਂ ਦੁਰਚਾਰੀ'[॥੧੦॥ਮਮ ਪਤਿ ਕਹਾਂ?ਇਹਾਂ ਤਜਿਗਈ। ਤੁੰਗ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 

ਅਈ,ਅਬਿ ਮੈਂ ਕਰੌਂਪਕਾਰ ਉਦਾਰਾ।ਗਹਿ ਲੀਹੋਂ ਜੇਕੀਨ ਸੈਘਾਰਾਂ 
੮੨੧॥ ਲਾਂਹਿ ਤ ਮੋਹਿ ਬਤਾਵਹ ਪੜਿਕੋਂ । ਰਹਕੋ ਜਿਯਤਿ ਜੇ ਕਿਯ ਇਤ 
ਉਤ ਕੋਤੂਰਨ ਕਰਿ ਨਹਿ ਥਿਲਮਲਗਾਵਹੁਮਮ ਭਰਤਾ ਕੇ ਆਂਖਦਿਖਾ- 
ਵਹੁ”॥੧੨॥ਸੁਨਤਿ ਪੀਆ ਨੇਂ ਕੀਨ ਬਖ਼ਾਨ/ਮੈਂ ਤੇਰੋਪਤਿ ਲੇਹਪਛਾਨ। 

-=੩- - -= ਗਰਲ 

ਢਲੁ ਮੈਂ ਤਬਿ ਜਾਨ। ਨੀਠਿ ਨੀਠ ਦਰ ਤ ਆਨਿ ਸ਼ਨਾਨਾਂ । ਭਯੋ ਅਰੋਗ 
ਅੰਗ ਤਨ ਸੁੰਦਰਮੈਂ ਪਤਿ ਸੋਹਨ ਭਰਮੋਂ ਉਰ ਅੰਦਰ॥੧੫॥ ਮਿਲਹੁ ਆਨ 
ਮੋਕਹੁ ਅਥ ਪਤਾਰੀਤੁਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੁਝਭਾ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਸੁਨਤਿ ਰਿਸੀ ਬਚ 
ਉਚ ਉਚਾਰਾਂ/ਮੁੜ ਹਿਤ : ' ਮੇਰੋ ਪਤਿ ਮਾਰਾ।੧੬॥ਕੈਸੇ ਕਸ਼ਟ ਯੁਕਤਿ 
ਲਤ ਕਲ ਹਲ ਚ 
ਆਵਤਿ ਮੋਹੀ । ਅਘ ਕੀ ਸ਼ੋਕਾ ਹ੍ਰੈ ਬਿਚ ਤੋਹੀ ॥੨੭॥ ਜੇ ਕਰਿ ਮੇਰੋ ਪਤਿ 
ਮਰਿ ਗਇਊ। ਨਹਿੰ ਜੀਵੇਂ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ ਹਇਉਂ । ਤੋਹਿ ਗਹਾਇ ਆਪ 
ਮਰਿ ਜਾਊ । ਨਹਿ ਪਰ ਪੁਰਖ ਅੰਗ ਸੈਗ ਲਾਉ ' ॥ ੧੮ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ 
ਉਚੇ ਬਚ ਟੇਰਤਿ । ਸੁਨਿ ਗਨ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਤਿਨ ਹੇਰਤਿ । ਦੋਨਹੁਂ ਨਿਜ 

ਬਿਰਥਾ ਸੁਨਾਈ। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਿਹ ਨ ਸਮਝ ਨਰ ਆਈ॥੧੯॥ਤਬਿ 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਤਿਨ ਕੋ ਸਮੁੜਾਵਾ । “ਕਜੋਂ ਤੁਮ ੜਗਰਹੁ ਬਾਦ ਉਠਾਵਾ ?। 
ਅਪਰ ਨ ਕਰਿ ਹੈਂ ਨਜਾਉਂੜੁਮਾਰਾ।ਸ਼ਰੀਗਰਅਰਜਨਇਹਾਂ ਉਦਾਰਾ॥੨੦॥ 
ਅੰਤਰਜਾਸੀ ਸੋ ਸਭਿ ਜਾਨਹਿੰ/ਕਰਿ ਸਚੁ ਬਾਕ ਬਖਾਨਹਿਂ। ਤਿਨ 
੧੫੧੫ ੧੫ ਸਮੂਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । "ਹੇ ਮੰਦ ਕਰਮੀ | ੧ਮੈਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੀ ਜੇ 3 ਮਾਰ ਦਿੰਤ। ਹੈ । 
ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦਿਖਾਦੇਹ । “ਅਚਾਨਕ । “ਭਾਵ ਰਿਨ੍ਹੋ ਰਿਤ੍ਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਣ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕੀਤਾ । ੧੫1:=ਪ੍ਿਯ ਤੇ । ਰ 

ਹੋ 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੭੯੯) ਗਾਸਿ ੨ । ਅੰਜ ਤਦ, 

ਕੋ ਕਹਕੋ ਸਾਚ ਹੀ ਜਨੀਅੰਹ॥ਨਿਹਸੈਸਹਿ ਦੋਨਹ ਬਚ ਬਚ ਮਨੀਅਹਿ੨੧੧/ 
ਇਮ ਸੁਨਿਕੇ ਤ੍ਰਿਯ ਉਰ ਹਲਸਾਈ ।-ਸਤਿਗਰ ਤੇ ਮਮ ਸੈਸੇ ਜਾਈ-“ 
ਤਬਿ ਦੋਨਹੁੰ ਕਛ ਨਰ ਲੈ ਸਾਥ।ਗਏ ਜਹਾਂ ਗਰਅਰਜਨ ਨਾਥ॥੨੨॥ਜੋਗੀ 
ਕੌ ਬ੍ਰਿਤੌਤ ਹ੍ਰੈ ਰਹਜੋ । ਮਹਾਂ ਅਚੈਭਾ ਸਭਿ ਉਰ ਲਹਜੋ । ਦੜਿਯ ਅਚੈਭਾ 
ਦਿਹ ਲੈ ਗਈ।ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪਦ ਬੈਦਤਿ ਭਈ॥੨੩॥ ਤਿਸ ਕੇ ਪਤਿ ਨੇ ਮਸ- 
ਤਕ ਟੇਕਾ। ਬੈਠੇ ਸਰ ਤਟ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕਾਂ । ਨਿਕਟ ਭੀਰ ਹ੍ਰੈ ਨਰ ਸਮੁ- 
ਦਾਇ।ਕਗੰਹੇ ਕਾਰਕੇ ਥਿਰ ਢਿਗ ਬਾਇੰ॥੨੪॥ਖਰੇ ਭਏ ਦੋਨਹੁਕਰ ਜੋਗ 
ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਦਿਨ ਓਗਬੁਝਯੋ“ਕਾਰਜ ਕੌਨ ਤੁਮਾਰਾਉਮਕਿਮ 
ਬਿਰ ਰਹੇ?ਕਰਹੁ ਬਿਸਥਾਰਾਂ॥ ੨੫॥ ਦੌਹਰਾ॥ ਕਹਤਿ ਭਈ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕੈ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਨਾਬ॥ਸਜਸ ਆਪ ਕੌ ਬਿਦਿਤਿ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਅਤਿ 
ਸਾਥ ॥ ੨੬॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਨਯਾਂਤ ਜਗ ਭਦੇ । ਸਿੱਧ ਪੀਰ 
ਆਦਿਕ ਜੈ ਕਏ।ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਗੈਭੀਰ ਉਦਾਰਾ/ਜਿਨਕੋ ਜਸ ਗਾਵਤਿ ਜਗ 
ਸਾਰਾ।੨੭॥ਦਾਸਨ ਕੋ ਦੇ ਗਜਾਨਬਡਾਈ।ਸੋ ਅਬਿ ਲਗ ਜਗਮਹਿ ਦਿ੫- 
ਤਾਈ।ਦਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੇਂਭੀ ਜਹਿੰਕਹਾਂ।ਤੇਜ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਦਸਹੁਂ ਦਿਸ਼ ਮਹਾਂ॥੨੮॥ 
ਤਿਨ ਸਥਾਨ ਰਾਵਰਿ ਅਬਿ ਅਹੋ । ਰਿਦੇ ਥਿਖੈ ਸਭਿ ਗੜਾਤਾ ਲਹੋ। ਸੈਸੈ 
ਕਰਦਮ'ਧੰਸ ਮਠ ਮੋਰਾ।ਧਰਮ ਛਿਦਨ ਤੇ ਡਰ ਉਰ ਘੋਰਾ॥੨੯॥ ਬਾਕ 
ਤੁਮਾਰੋ ਹੋਇ ਸਹਾਈ।ਇਸੀ ਹੇਤ ਮੈਂ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਈ। ਪਾਂਚ ਸੁਤਾ ਹਮ 
ਪਿਤ ਕੇ ਹਤੀ।ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਤਨ ਮੈਂ ਦਤੀ ॥੩੦॥ ਪਿਤ ਰਿਸ ਕਰਿ 
ਕੁਸ਼ਟੀ ਪਤਿ ਦੀਨ।ਧਰਮ ਆਪਨੇ ਮੈਂ ਦਿਢ ਕੀਨ॥। ਤਿਸ ਕੋ ਖਾਰੀ ਮਹਿ 
ਧਰ ਲੀਨਾ/ਨਕਸੀ ਵਹਿਰ ਫਿਰਨ ਸ਼ੁਭ ਚੀਨ'॥੩੧॥ ਜਾਚਤਿ ਫਿਰੀ ਸੁ 
ਭਰਤ ਲੈਕੈ।ਭੋਜਨ ਆਨਿ ਜਾਚਨਾ ਕੋ ਕੋ।ਪਤਿ ਕੋ ਦੇਯ ਪਿਛਾਰੀ ਖਾਵੋਂ) 
। ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇਂ।੩੨॥ਮਮ ਪਤਿ ਕੌ ਪਿਖਿ ਕਰੇਂ ਗਿਲਾਨ। 
ਐੱਠਹਿ ਨਾਕ” ਸੁ-ਦੁਰ-ਬਖਾਨ । ਤੁਮਰੇ ਚੱਕ ਤੇ ਹੈ ਦਿਸ਼ ਪਰਾ ਤਹਿੰ 
ਬਦਗੀ ਤਰ ਹੈ ਇਕ ( ਖਰਾ॥੩੩॥ਕੁਛਕ ਨਿੰਮ੍ਰੱ ਬਲ ਨੀਰ ਖਰਯੋਹੈ।ਸਿਰ 
ਤੇ ਤਹਾਂ ਉਤਾਰ ਧਰਜੋ ਹੀਪਤਿ ਸਮੇਤ ਖਾਰੀ ਲਿ“ਫਿਕਾਈਜਾਚਨ ਆਨ 
ਰਮ ਮੀਉ ਧਾਈ॥੩80€ ਤਰ ਦਸ਼ਾ ਬਸੰਤ ੫ ਦਗ। ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਮੈੰ 
ਰਤ ਲੀ! ਕਿਤ ਜਾ ਜੱਗ ਹਾਲ ਅਤ ਐਨ ਪਗ ਮਲਿ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਗਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੦੦) ਗਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੩੮. 

ਪਿਖਜੋ ਤਿਥਾਈਂ॥੩੫॥ਬਿਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰ ਪਗ ਜੁਤਿ ਸਾਰਜੋ'।ਆਇ ਤਹਾਂ 
ਇਹ ਪੁਰਖ ਨਿਹਾਰਮੋਮੁਝ ਮਨ ਮਹਿੰ ਨਹਿੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋਵ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਭਾ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ॥੩੬॥ਸਕਲ ਬਾਤ ਸੁਨਿਕੈ ਤਿਯ ਕੇਰੀਮਾਨਵ ਸਾਬ' 
ਭਨਜਯੋ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । ਪਿੰਗਲ ਦੇਹਿ ਬਿਖੈ ਬਡਿ ਰੋਗਤੂੰ ਕਹ ਕੰਸੇ ਭਯੋ 
ਅਰੋਗ?॥੩੭॥ਸਕਲ ਜਥਾਰਬ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵਹੁਨਾਂਹਿ ਤ ਬਡ ਸਜਾਇ ਕੌ 

ਪਾਵਗਕਪਟ ਜਿ ਕਰਯੋ ਭਾਰਜਾ ਹੇਤਿ।ਬਸਹਿ ਨਹੀਂਇਹੁ ਤੋਹਿ ਨਿਕੇਤ' 
॥੩੮॥ਸਨਿ ਗੁਰ ਤੇ ਤਿਹ ਮਾਨਵ ਕਹਨੋ। “ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਨਹੁੰ ਜਿਮਿ 
ਲਹਜੋ।ਬਦਰੀ ਸੋਂ ਧਰਿ ਕਰਿ ਮਮਖਾਂਰੀ।ਜਬਿ ਇਹ ਮਾਂਗਨ ਹੇਤ ਸਿਧਾਟੀ 
॥ ੩੯॥ ਤਬਿ ਇਕ ਬਾਇਸ ਚਲਿ ਢਿਗ ਆਵਾ । ਕਰੇ ਪਾਨ ਅਰੁ ਪੰਖ 
ਭਿਗਾਵ।ਕਯੋ ਸਪੇਦ ਰੋਗ ਤਿਸ ਕੇਰ॥ਧਰੀ ਮਰਾਲ ਪ੍ਭਾ'ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ॥੪੦॥ 
_ਸ਼ਕਾਮ ਬਰਨ ਸਗਰੋ ਮਿਟ ਗਯੋ।ਜਨ ਸਬੂਣ ਸੈਗ ਉੱਜਲ ਭਯੋ। ਤਬਿਹੂੰ 
ਮੈਂ ਜਾਨਯੋ ਨਿਜ ਆਤਮ।-ਇਸ ਜਲ ਕੋ ਹੈ ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ-॥੪੧॥ਹਾਲ 
ਚਾਲ ਮੈਂ“ਤਜਿ ਕਰਿ ਖਾਰੀਜਾਇ ਸਪਰਸ਼ਜੋ ਸ਼ੈਦਰਬਾਰੀਜਬਿਪੂਰਤਿ ਮੈਂ 
ਹਾਬ ਭਿਗੋਦਤਾਤਕਾਲ ਅੰਗੁਚੀ ਜੁਤਿ ਹੋਏ ॥੪੨॥ ਸਾਰੋ ਪਰਯੋ ਥੀਚ ਮੈਂ 
ਜਾਈ। ਅਸ ਕਾਇਆਂ ਅਪਨੀ ਦ੍੍ਸ਼ਟਾਈ । ਨਿਜ ਤਿਯ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹਮ 
_ਬਥੇਰਾਂ। ਮਾਨਜੋ ਬਾਕ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮੇਰ॥੪੩॥ਕਹਿਨ ਲਰੀ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਸ 
ਕਾਲ।ਸਭਿ ਗਜਾਤਾ ਤਿਨ ਰਿਦੈ ਬਿਸਾਲ।ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਿ ਕੀ ਜਾਨਹਿੰ 
।ਬਾਕ ਬਖਾਨਹਿੰ ਸੋ ਹਮ ਮਾਨਹਿੰ-॥੪੪॥ਮੋਹਿ ਭਾਰਜਾ ਝਗਰਤਿ ਆਈ। 

_ ਯਾਂਕੋ ਦੀਜਹਿ ਸਾਚ ਜਨਾਈ।ਬਹੁ ਨਰ ਮਿਲੇ ਸਕਲ ਨੇ ਕਹਮੋ। “ਰਾਵਰ 
ਕੋ ਸਰਬਗ ਸਭਿ ਲਹਯੋ॥੪੫॥ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾਬਿਸਮ ਭਈ ਐਸੀ।ਸੁਨਤਿ 
ਮੋਨ ਧਰਿਯੋ ਸਭਿ ਬੈਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਬੈਠਹੁ ਸ਼ਬਦ 
ਸਨਹੁ ਨਿਜ ਕਾਨਾਂ ॥੪੬॥ ਹਮ ਕਹਿ ਹੈਂ ਕੋ ਘਟੀ ਪਿਛਾਰੀ$ ਸਾਚ ਝ੍ਠ 
ਕਰਿ ਦੇਹਿ ਨਿਰਾਰੀ”ਇਮ ਕਹਿ ਨੰਨ ਮੁੰਦ ਕਿਯ ਧਯਾਨਾਂ । ਮਨ 
ਰਾਸੋ ਗੁਰੂ ਸੁਜਾਨਾ ॥ ੪੭ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇ 

ਅਜ 

“ਪਿੰਗਲ? ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਤਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੩੮॥ 

੧ਸੂਰਿਆ ਹੋਇਆ (ਅ) ਸਾਦੇ । “ਫਾਵ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ । <ਹੌਸ ਵਰਗੀ ਸੁਹਣੱਪ ' 

$ਮਪਨੇ ਮਨ ਵਿਚ । “ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਕੇ । #ਪੜੀ 
ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ । "ਵੱਖੋ ਵੱਖ । #੫.= ਬਏੇਜ਼। ' 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੦੧) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੩੯. 

ਅਘ -==੦ "ਦਬ “ਅੱ 

_ ਢੌਹਗਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਰਬੱਗਜ ਗੁਰ ਲੇਤ੍ਰ ਮੂੰਦਿ ਕਿਯ ਧਯਾਨ । ਤਿਸ 
ਛਿਨ ਸ਼ੀ ਗਰ ਅਮਰ ਜੀ ਦਈ ਦਿਖਾਈ ਆਨ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਧਯਾਨ ਬਿਰੇ 
ਉਰ ਮਹਿ ਗੁਰ ਆਏ । ਸਕਲ ਬਾਤ ਕੌ ਭੇਵ ਜਨਾਏ। ਇਹ ਨਰ ਸਾਚੀ 
ਭਾਖਤਿ ਬਾਤ । ਜਬਿ ੧ ਨ੍ਰਾਤ ਤਹਿ, ਤਬਿ ਸੈਕ੍ਰਾਂਤ' ॥੨॥ ਹਮ ਨੇ ਪਿਤਾਂ 
ਤੁਮਾਰੋ ਪ੍ਰੇਰਾਂ।-ਜਾਇ ਤੜਾਗ ਬਝੇਰਾ-।ਤਬਿ ਇਕ ਤਾਲ ਤਹਾਂ 
ਖੁਨਵਾਯੋ । ਜਹਿੰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਟੀ ਨੀਰ ਨਹਾਯੋ ॥ ੩॥ ਤੁਮ ਕੋ ਉਚਿਤ 
ਅਹੈ ਇਸ ਕਾਲ । ਕਰਹੁ ਲਗਾਵਨਾਂ ਤਾਲ ਬਿਸਾਲ । ਬਹੁਤ ਕਾਲ 
ਭਾ ਲਘ ਖੁਨਵਾਯੋ!। ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਜਲ ਢਰਿ ਤਹਿੰ ਆਯੋ ॥੪॥ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 
ਪਰੀ ਗਯੋ ਭਰਿ ਸੋਇ। ਚਿੰਨ ਪਛਾਨ ਮਾਤ ਤਹਿ ਹੋਇਹੇਤ ਮਹਾਤਮ ਕੇ 
ਬਿਦਤਾਵਨ। ਨਹਿ ਕੀਨਸ ਸਭਿ ਬਿਖੈ ਜਨਾਵਨ ॥੫॥ 'ਅਬਿ ਮਹਿਮਾਂ ਕੇ 
ਸਹਤ ਬਿਸਾਲਾ । ਬਿਦਤਾਵਹੁ ਸਿਰਜਹੁ ਸ਼ੁਭ ਤਾਲਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਧਰੀਅਹਿ ਨਾਮੂ।ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਸੁਪਾਨ' ਅਭਿਰਾਮੂ॥੬॥ਰਾਮਦਾਸੁ ਪਾਰ 

ਰਾਮਦਾਸੁ ਸਰੁ! ਇਹੁ ਭੀ ਨਾਮ ਕਹਹਿੰ ਨਾਰੀ ਨਰ। ਜਨਨੀ ਪਿਤ ਗੁਰ'' 

ਕੋ ਉਰ ਹੇਰਗਨਮੋ ਕਰਤਿ ਕੇ ਹਰਖ ਬਡੇਰਾਂ॥੭॥ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰੁ ਅੰਤਰ- 

ਜਾ।ਮਿਸ ਕਰਿ ਬਿਦਤਾਵਤਿ ਬਲ ਸ੍ਰਾਂਮੀ। ਵਹਿਰ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਤਿ ਨਯਨ 
ਉਘਾਰੇ । ਮਨਹੁ ਕਮਲ ਦਲ ਭੇ ਭੁਨਸਾਰੇ॥੮॥ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੀਦ ਬਖਾਨਯ 

ਤਿਯ ਸੋਂ । “ਸਰਬ ਸੈਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰਿ ਹਿਯ ਸੋਂ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਇਹੀ ਤੋਰ ਭਰ- 

ਤਾਰ।ਤੈਂ ਕੀਨਸ ਹਮ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ ॥੯॥ ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੇ ਚਾਹਤਿ ਐਸੇ। 

ਤੀਰਥ ਪਰਖਨਿ ਹੋਵਹਿ ਕੈਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਬਚ ਕਹਿਓ।-ਕਊਆਂ 

ਨਾਇ ਹੈਸ ਜਹਿੰ ਲਹਿਓ ॥੧੦॥ ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਜਾਨਹੁ । 

ਪਰਖਨ ਤਿਸ ਥਲ ਕੋ ਮਾਨਹੁੰ 1-। ਤੁਮ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਇਊ। 

ਜਗਤ ਨਰਨ ਕੋ ਸੈਸੈ ਗੱਇਊ ॥ ੧੧॥ ਰ 
੧(ਵਿਸਾਖ ਦੀ) ਸੈਗਰਾਂਦ ਸੀ । “ਤੁਸਾਡੇ ਮਿਝਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ (ਕਦੇ) ਆਖਿਆ ਸੀ । "ਥੋੜਾ 
ਖੋਵਿਆ ਸੀ। “ਹੌੜੀਆਂ । “ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟੂ (ਅਮਰ ਦੇਵ) ਜੀ ਨੂੰ । $(ਆਪਣੀ 
ਮੰਤਰਯਾਮਤਾ ਛਿਪਾਈ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ) ਵਸੀਲੇ ਥਲ ਨੂੰ ਪੁਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

 

#ਪਾ:-ਖੁਨਾਵਨ । 1ਏਹ ਚਾਹੇ ਸਤਰਾਂ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ-ਤੋਂ...ਮਾਨਹੁੰ' 
ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਕ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ

 ਪਚ ਲਿਖੀਆਂ 

ਹੈਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਹੈਨ । 



ਦਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੧੮੦੨) ___ਰਾਸਿ੨। ਅੰਧੂ੩੯, _ 
ਸ਼ੀ ਮੂਖਵਾਕ ।। ਮਹਲਾ ੪ ॥ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਬਾਦੀ ਜਿਤੁ ਨਾਈੈ ਕਊਆ _ਹੈਸੁ ਹੋਹੈ 8 
ਅਬਿ ਤੁਮ ਨਿਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰ ਚਲੋ।।ਭੋਰ ਭਏ ਹਮ ਸੇਗ ਲੋ ਚਲੋ।ਪਾਵਨਿ 
ਬਾਨ ਜਨਾਵਨ ਕਰੀਅਹਿ । ਤਰੁਵਰੁ ਬਦਰੀ ਤਰ ਵਰ ਤਰੀਅਹਿ' 
॥ ੧੨॥ ਸਿਮਰਹੁ ਸੱਤਿਨਾਮੁ ਲਿਵ ਲਾਇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਤੇ ਛੁਟਿ 
ਜਾਇ ਲੋ ਕਰਿ ਗਏ ਜਾਮਨੀ ਬਸੇ। ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਡ ਅਘ ਨਸੇ 
॥੧੩॥ਢੌਹਰ॥ਪਾਤਿ ਭਈ ਉਠਿੰਕੈ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸੌਚ ਕੀਕੀਨ।ਪਿਖਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਚਿਤਵੜਿ ਰਿਦੈ,-ਸਰ ਸਿਰਜਨ ਹਿਤ ਦੀਨ”-॥ ੧੪ ॥ ਚੌਧਈ ॥ ਸਿੱਖਯ 
ਪਠਜੋ ਦੰਪਤਿ" ਬੁਲਵਾਏ।ਤਿਨ ਕੌ ਅਪਨੇ ਕਰਿ ਅਗਵਾਏ।ਲੇ ਕਰਿ ਮੈਗ 
ਨਰਨਿ ਕੀ ਭੀਗਗਮਨ ਕੀਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਅਜਨਧੀਰ॥੧੫॥ਕਹਤਿ ਪਰਸਪਰ 
ਨਰ ਸਮੁਦਇ। ਭਾ ਅਦਕੁਤ ਦੋਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ਟਾਇ' । ਲਾਖਹੁੰ ਬਰਖਨ ਕੋ 
ਜੁ ਪ੍ਰਥੀਨਉੱਤਮੁ ਜੋਗੀ ਦਰਸ਼ਨੁ ਕੀਨ॥੧੬॥ਅਵਨੀ ਅੰਤਰ ਮਠ ਮਹਿਂ 

। ਅਚਲ ਬਿਰਜੋ ਹੁਇ ਕਾਸ਼ਟ ਜੈਸਾ । ਲਗੀ ਸਮਾਧਿ ਚਵਾਏ ਪੌਨ। 
ਸਮੋ ਨ ਜਾਨਹਿ ਬਰਤੈ ਕੌਨ ॥੧੭॥ ਐਸੇ ਪਰਖ ਪਿਖੇ ਨਿਸ਼ਪਾਪ । ਇਹ 
ਸਭਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਘਅਬਿ ਦੂਸਰ ਅਦਭੁਤ ਕੌ ਦੇਖ ਜਿਸ ਕੇ ਤਨ 
ਮੰਹੇ ਕੁਸ਼ਟ ਬਿਸ਼ੇਖੋ॥੧੮॥ ਕਰ ਸ਼ਾਖ਼ਾ“ਜਿਸ ਕੀ ੜਰ ਪਰੀਜਲ ਸ਼ਨਾਨ 
ਤੇ ਤੈਸੀ ਕਰੀ । ਤਿਸ ਥਲ ਕੋ ਚਲਿ ਕੈ ਪਿਖਿ ਲੇਗਜਿਹ ਕੋ ਮਹਾਂ ਮਹ= 
ਤਮ ਏਹਂ॥੧੯॥ਇਮ ਕਹਿ ਚਿਤਮਹਿੰ ਚੌਪ ਧਰੈਤੇਅਦਭੁਤਅਵਲੋਕਤਿ' 
ਬਿਸਮੰਤੇ । ਦੈਪਤਿ ਸਭਿ ਤੇ ਚਲਤਿ ਅਗਾਰੀ । ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਗਮਨੇ 
ਉਪਕਾਰੀ ॥੨੦॥ਸੈਗ ਭੀਰ ਨਰ ਕੀ ਸਭਿ ਆਵੇ ।ਸਨੈ ਸਨੈ ਸਗਰੇ ਚਲਿ 
ਜਾਵੈਂ । ਅਧਿਕ ਅਨੰੰਦਤਿ ਉਤਪਲ ਲੋਚਨ । ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਿ ਸੈਕਣ 
ਮੋਚਨ ॥੨੧॥ ਨਰ ਨਾਰੀ ਪਰਖਨੋ ਤਬਿ ਥਾਨਿ। ਦੁਖਭੰਜਨ ਬਦਰੀ ਤਰ 
ਆਨ?ਖਰੇ ਹੋਇ ਕਰਿ ਸੋ ਦਿਖਰਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ! ਜਲ ਜਤਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਬਾਈ॥੨੨॥ਇਹਾਂ ਗਈ ਧਰਿ,ਮੱਜਜੋ ਜਲ ਮੈਂ।ਫਲ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿਇਸ 
ਥਲ ਮੈਂ”। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਨਯੋ “ਇਹੀ ਦੂਖਭੌਜਨਿ । ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਹੋਏ ਮਨ 
. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਿੱਛਾੰ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰਿਛ ਹੇਠ । ਦੋਕਿ ਭਲ ਰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ( ਸਾਨੂੰ ਟਾਰੁ ਜੀ ਨੇ) 
ਦਿਤ। ਹੈ। (%) ਸਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ (ਗੁਹੁ ਜੀ ਨੇ ਆਗਯਾ) ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸਤੂੀ ਭਰਤ! । ₹ਦੋਵੇ' (ਗਲਾਂ) ਦੇਖਕੇ,(ਜੋਗੀ ਵਾਨੀ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਵਾਲੀ) । “ਹੱਥ ਦੀਆੰ ਉੱਗਲੀਅਦੇਖਕੇ। 
“ਆਕੈ । ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬੀ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਪ:-ਮਿਲ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । 
ਰੈਜਨੁ'॥੨੩॥ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿ ਮੱਜਨੁ ਕੀਨਾਜਸ ਤੇ ਭਈ ਦੇਹ ਰਜ 
ਹੀਨਾ। ਦਪਤਿ”ਂ ਭਨਤਿ ਜੋਰ ਕਰ ਦੋਊ । “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ! ਹੈ ਇਹ 
ਸੋਉ॥੨੪॥ਤਿਨ ਤੇ ਸੁਨਤਿ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤਾਘਨਮੋ ਕੀਨ ਕਰ ਜੋਰੇ ਆਪਿ 

_ਇਮੁ ਨਿਸਚੇ ਕਰਿ ਤੀਰਬ ਨੀਕੇ।ਪੂਰਨ ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਜੀ ਕੋ॥੨੫॥ਨਰ 
ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ'ਸਮ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ। ਸਦਾ ਸ੍ਰਬੱਗ ਗੁਰੂ ਖੈਨੁ ਧੈਨਨਰ ਸਮੁਦਾਇਨ 
ਮਹਿ ਤਬਿ ਭਨਯੋ । ਧਰੇ ਚੌਪ ਚਿਤ ਮਹਿ ਸਭਿ ਸੁਨਯੋ ॥੨੬॥ “ਸਤਿਗੁਰ 
ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਆਇਸੁ । ਲੋ ਪਿਤ ਹਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਿ ਸੁ” । ਪਾਵਨ 
ਤੀਰਥ ਕੌ ਬਿਦਤਾਵਨਿ । ਲਾਇ ਬਿੰਦ ਨਰ ਕੀਨਿ ਖਨਾਵਨਿ ॥ ੨੭॥ 
ਨਹੀਂ ਸਪੂਰਨ ਕਾਰਜਿ ਹੋਵ।ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਇ ਗੁਰ ਜੋਵਾ। ਪਨ ਜਲ 
ਸੋਂ ਬਹਿਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਪਰੀ। ਖਨੀ ਥਾਇ ਸੋ ਪੂਰਨ ਕਰੀਂ॥੨੮॥ਚਿੰਨ ਮਾਤ 
ਇਹੁ ਜਾਨਯੋ ਜਾਇ।ਰਹੇ ਚਾਹਿ ਇਹੁ ਥਲ ਨਹਿ ਪਾਇ5 ਅਥਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸਭਿ ਕਾਜ[ਸਵਾਰੇ।ਉੱਦਮ ਕਰਿਹੁ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸਾਰੇ0੨੯॥ਧਨਤੇ ਤਨ 
ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬਚ ਤੇ । ਤੀਰਥ ਕਾਰ ਕਰਹਿ ਲਹਿ ਸਚ ਤੇ।ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਤੇ 
ਮਜੂਰ ਚੰਲਿ ਆਵੈਂ।ਕਰਹਿੰ ਕਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨਿਤ ਪਾਵੈਂ੩੦॥ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ 
ਕਰਿਵਾਇ ਸੁ ਘਨੇ । ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਨਾਮ ਗੁਰ ਭਨੋ। ਨਰ ਸਮੁਦਾਇਨਦ 
ਮੰਹੇ ਬਰਤਾਯੋ। ਕਰਯੋ ਮਹੂਰਤਿ ਬਿਘਨ ਨਸਾਯੋ ॥ ੩੧॥ ਤੀਖਨ$ 
ਖਨਨੀ ਲੈ ਕਰਿ ਹਾਥ । ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਖਨੀ ਪ੍ਰਿਥਮ ਗੁਰ ਨਾਥ। ਸਗਰੇ 
ਸਿਖ ਆਰਜਾ ਕੋ ਪਾਏ । ਲਗੇ ਸੇਵ ਕੌ ਚੋਂ੫ ਉਪਾਏ ॥ ੩੨॥ ਕਿਨਹੁੰ 
ਗਹੀ ਖਨਨੀ ਕਰ ਮਾਂਹੀ । ਖਨਹਿੰ ਕਰਹਿ ਬਲ ਪ੍ਰੋਮ ਉਮਾਹੀਧ੍੍ 
ਕਿਨਹੁੰ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੀ । ਬਹੁਤ ਭਾਰਿ ਹਾਥਨਿ ਸੋ ਭਰੀ। ੩੩ ॥ 
ਕੇਤਿਕ ਲੈ ਕਰਿ ਵਹਿਰ ਗਿਰਾਵਹਿੰ । ਕੋ ਕਹਿ ਕਰਿ ਉਤਸਾਹ ਵਧਾਵਗਿ 
ਅਤਿ ਅਨੰਦਤਾ ਉਰ ਮੈਂ ਹੋਈ । ਕਾਰ ਤਲਾਵ ਲਗੇ ਸਭਿ ਕੌਈ ॥ ੩੪॥ 
ਆਪ ਖਰੇ ਹੁਇ ਸਭਿਨਿ ਮਬਾਰੀ।ਕਾਰ ਕਰਾਵਹਿੰ ਗੁਰ ਉਪਕਾਰੀ।ਦੇਖਤਿ 
ਕਾਰ ਚੌਗੂਨੀ ਹੋਇ। ਉੱਦਮ ਕਰਹਿ ਅਧਿਕ ਸਭਿ ਕੋਇ॥ ੩੫॥ ਸਗਰੇ 
_ਪ੍ੱਨ । “ਮਾਯਾਵੀ ਭਾਵੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਾੜੂ । “ਆਕੇ । "ਰੁੜ੍ਹ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ । “ਪੂਰੀ ਗਈ । 
“ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਅਨਕੂਲ ਹੋਕੇ । “ਓਹ । ੯ਸਾਰਿਆਂ । _“ਪਸ-ਇਸ <ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਯਾ ਤੇ ਪੱਫੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਇਸਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਇਨ੍ਹੀਂ 
ਦਿਵਾ ਦਿਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਾਸ ੭ ਅੱਸੂ ੧੧ ਅੰਕ ੮ ਤੋਂ ੧੨ ਵਿਚ 
ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ । 1ਪ:-ਕਾਰ । £੫ਮ=ਗੁਰੂ ਪਿਆਚੇ। ਰੂੰਪਾ:-ਨਿਜਕਗ ਊਪ:-ਉਪਾਹੀ 

( ੧੮੦੩ ਹ 



ਪਲ ਰਲ ਦਰ ਰਾਸਿ ੨। ਅੰ ੩੯ _ 
ਰਾਵਹਿ।ਸੈਧਜ ਬਥੋ ਚਲਿ ਜਾਵਹ। ਦੇਗ 

ਬਕ ਦਰਥਾਗ। ਰਿ ਆਪ ਆ ਆ" ਦਮ 
ਦਿਨ ਗੁਰ ਸੈਤੋਖਸਰ ਗਏ।ਸਿਖ ਗਨ ਸੈਂਗ ਪਿਖਤਿ ਥਿਗਸਏ। ਤਟ ਪਰ 
ਖਰੇ ਹੋਇ ਕਹਿ ਬਾਨੀ ।“ਇਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵਿ ਮਹਾਂਨੀ॥ ੩੭ ॥ ਹੁਇ 
ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਰਬ"ਨਾਮੁ/ਸਮਾਂ ਪਾਇ ਬਨਿ ਹੈ ਅਭਿਰਾਮੂਹੁਇ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ 
ਪਾਕੋ ਚਹੁੰਕੌਨ। ਇਸ ਮੰਹਿਂ ਮੱਜਹਿੰਗੇ ਨਰ ਜੌਨ ॥੩੮॥ ਸੱਤਿਨਾਮੂ ਸਿਮ- 
ਰਹਿੰ ਗੁਰੁ ਬਾਨੰ।ਕਿਤਿਕ ਸਮੋਂ ਸੇਵਹਿੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ/ਤਿਨਕੇ ਉਰ ਉਪਜਹਿ 
ਸੈਤੋਖਸਗਰੇ ਤਜਹਿ ਕਲੋਸ਼ ਰ ਦੋਖ॥੩੯॥ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੈਤੋਖ ਇਸਾਲਾ। 
ਅਹੈ ਮੁੱਖ ਜੇ ਸਦ ਗੁਨ ਜਾਲਾਂ । ਪਾਇ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਲਹੈਂ ਸਦੀਵਾ । ਮਹਾਂ 
ਮਹਾਂਤਮ ਤੀਰਥ ਥੀਵਾਂ ॥ ੪੦ ॥ ਅਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਕਾਰ । ਗੁਰ 
ਆਗਜਾ ਕੋ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰਿ। ਕਰਿਵਾਵਹਿ ਪੂਰਬ ਖਨਵਾਇ । ਪਾਕ 
ਈਂਟਕਾ ਸੋਂ ਚਿਨਵਾਇ॥੪੧॥ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿਰਜੇ ਹੈਂ।ਗਰੁ ਦਰਬਾਰ 
ਸਦਾ ਜਹਿ ਰੈ ਹੈ॥ਇਮ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਜਚਿਤ ਮਹਿ ਚਹਹਿੰ 
-ਬਨਹਿ ਸੌਪਾਨ-॥ ੪੨ ॥ ਨਿਤਿਪ੍ਰਤਿ ਬੈਠਹਿੰ ਤਟ ਪਰ ਜਾਇ । ਸੈਗਤ 
ਸਗਰੀ ਸੇਵ ਕਮਾਇ । ਖਨਿ ਖਨਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਗੰਹੈ । ਧਰਿ 
ਬਰਧਾ “ਗੁਰ ਧੈਨ” ਉਚਾਰਹਿ ॥੪੩॥ ਕਵਿਯੇ ਵਾਚ ॥ਚੌਪਈ॥ ਕੇਤਿਕ ਸਿਖ 
ਸਾਖੀ ਇਹੁ ਕਹੈਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮੁਦਾਸੁ ਤੇ ਲਹੇਂ। ਿਕਸਜੋ ਜੋਗੀ ਤਿਨਹੁੰ 
ਹਦੂਗਿ। ਪਿੰਗਲ ਕੌਂ ਦੁਖ ਹੋਯਹੁ ਦੂਰ” ॥ ੪੪॥ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਇਸ ਕੇ ਹਿਤ 
ਕਰਨੋਂ । ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਿੰ ਬਰਨੌਂ । ਬਿਨਾ ਖਨੇ ਜਲ ਕੈਸੇ ਤਹਾਂ 
ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਤਰਕਨ ਗਨ ਮਹਾਂ ।੪੫॥ ਜੇ ਗ੍ਰੰਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਹੋਵ ਤੋਂ 
ਭੀ ਇਸ਼ਟਾਪੜਿ ਹਮ ਜੋਵਾਪਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਇਸ ਭਾਂਤਿ । ਪਠਤਿ 
ਸਨਤਿ ਚਿਤ ਉਪਜਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ॥੪੬॥ ਗੁਰ ਜਸੁ ਕਰਨਿ ਹਮਾਰੋ ਆਸ਼ੈ। 
੨੬੦ << ਉਭਗਨ ਕ੍ਰਮ ਤਮ ਨਾਸੀ। 
ਗਸਾ ਅਨ“ ਸੁਰੁਜ 

ਫਾਸੇ “ਸ਼ੀ ਅੰਮਿਤਸਰ ਬਿਦਤਨਿ ਪਾਪ ਉਨ ਕੰਜਰ 
“ਸਫੰਲ । ਜਰੈ ਸੁਭ ਗੁਣੀ ਵਿੱਚੇ ਦਹ ਛਾ ₹ਤਦ ਬੀ ਏਸ ਵਿਚ ਅਸੀ 
'ਇਮ਼੍-ਆਪਤੀ! ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਤੇ ਅਨਕੁਲ ਹੈ [ ਇਮ਼੍ਹੰ=ਵਾਂਛਿਤ-- 
ਆਪਤਿ=ਪ੍ਰਾਪਤੀ] (ਅ) ਭਾਵ, ਤਦ ਬੀ ਸਾਂਡੀ ਇਸ਼੍ਹਾ ਪਤੀ ਹੀ ਪੂਗਟ ਹੈ । ਭਾਵ ਦੁਇ ਗੁਰੁ 
ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪੂਜਜ ਹਨ । (ਛ) ਇਸ਼੍ਹਾਪਤੀ=ਅੰਗੀਕਾਰੜਾਂ । #ਪ:-ਜਸੂ। 



੪੦: ਅਲ ਪੁਰਜ਼ਨ ਲਗੀ ਸਿ ਏ ਸੰਗ ਪੁੱਛੇ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰ ਕੋ ਲਗੇ ਮਨੁਖ ਸਮੁਦਾਇ। ਸਦਾਬਰਤ" 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਯੋ, ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪਾਇ”॥੧॥ ਝੌਖਈ॥ ਕੌ ਨਿਜ ਢਿਗ ਤੇ 
ਕਰਹਿ ਅਹਾਰਾ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰਹਿ ਤਾਲ ਕੀ ਕਾਰਾਂ । ਜਿਤ ਦਿਸ਼ੁ 
ਅਧਿਕ ਖੁਨਾਵਨਿ ਚਾਹੈ।ਤਿਤ ਸ ਅਰਜਨ ਪਦ ਕਰਿ ਜਾਹੈਂ॥੨॥ਵਰਸ਼ 

ਦੁਖਭੌਜਨ ਢਿਗ ਥਰਾ# ਕਰਾਵਹਿੰ। ਤਹਿੰ ਗੁਰ ਬੈਠੋ ਕਰ ਕਰਾਵਹਿੰ। 
ਜਬਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਖਨਯੋ ਮੰਹਾਂਨ॥ਅਪਰ ਥਾਂਨ ਬੈਠਨ ਕੌ ਠਾਨਾ॥੪॥ 
ਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਸ ਥਲ ਕਰਯੋ । ਦੱਖਨ ਦਿਸ਼ ਬੱਦਰੀ ਤਰੁ ਖਰਸੋ] । 
ਤਹਾ ਜਾਇ ਬੈਠਹਿੰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ।ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਖਨਹਿ ਨਿਕਾਸਹਿੰ ਤੂਰਨਿ॥੫॥ 
ਜਿਨਹੁਂ ਨਰਹੁੰ ਕੇ ਬਰ ਭਾਗੇ। ਰਹਿ ਹਜੂਰ ਸਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਸੱਤਿ- 
ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨਿ ਕਰੈਂ।ਖਨਹਿੰ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੈਂ॥੬।ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ 
ਤਲਾਵ ਕੋ ਤੀਰ; । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਧੀਰ। ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ਕਾਰ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਖਨਹਿ_ ਨਿਕਾਸਹਿ ਵਿਰਹਿੰ ਉਤਾਲਾ ॥ ੭॥ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ 
ਕਿਤਿਕ ਮਸੈਦ।ਜਹਿੰ ਧਰਮਸਾਲ ਮਿਲਹਿੰ ਸਿਖ ਬ੍ਰਿੰਦ।ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਕੈ ਨੇਰੇ 
ਹੋਇ।ਤੀਰਬ ਕਾਰ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇ“॥੮॥ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਅਤਿ 
ਅਕਲਾਂ ਪਭ 'ਈ... ਡੀ ੨੦੬4੨ 
ਸੋ ਸਭਿ ਆਇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇ” ॥ ੯॥ ਇਮ ਸੁਨਿਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਨੀ । 
ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਭਿ ਥਾਨੀ। ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਹੀ ਧਾਏ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਕੌ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਨਾਏ॥੧੦॥ਅਧਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ਹ੍ਰੋ ਸੁਨਿ ਬਾਤ। ਸਿੱਖਯ ਭਏ 
ਸਭਿ ਹਰਖਤਿ ਗਾਤ'।ਬਸਤ੍ ਦਰਬ ਲੇ ਲੇ ਉਪਹਾਗਆਏ ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ 
੧ ਲਗਰ।“(ਜੇ ਮਨੁਖ ਨੇਵ)ਕਰਦੇ ਹਨੇ, ਐਂ ਆਪਣੀ)ਕਾਮਨਾ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਚਰਣੀ ਤਰਕੇ 
(%) ਨਿਸ਼ਾਂਨੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਓਕਾਰ ਕਰਨ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ “ਸਭ ਕੋਈ ਆਕੇ ਕਰੇ। ਹੱਥ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਰੇ। “ਹੋਵੇਗੀ। 'ਜ਼ਾਵ,ਪ੍ਰਸੈਨ ਦਿੱਤ । "ਇਹ ਬੜ੍ਹਾਂ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ ਤੇ ਦੁਖ- 
ਭੈਜਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਸੀ,ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਢਾਹਕੇ ਪੌਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ,ਪਰ 
ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਬੁਰਜੀ ਖੜੀ ਰਹੀ । ਸੈਗਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਾਰਾਂਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ % ੪੫੮੯-੬੦ ਨਾ: 
ਸ£ ਵਿਚ ਪੋਣਾ ਪੂਰਕੇ ਫੇਰ ਥੜ਼੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਯਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਗ ਮਰਮਰ ਦੀ ਮੰਜੀ 
ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ । 1 ਇਸਨੂੰ ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 
ਹੈ। 2ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਦੀ ਬੇਰ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ ਘੰਟੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂਦੇ ਮੁਹਰੇ ਹੈ। 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੦੬) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸ ੪੦ 
ਸ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ॥੧੧॥ ਲ ਸਭਿ ਕੋ ਦੇਤਿ।ਭਾਉ ਕੂਰ ਕਰਿ ਸਿਖ 
ਗਨ ਲੇਤਿ।ਸੇਗਤਿ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭਿ ਕਾਲ।ਦੇਤਿ ਰਹੈ ਬਹ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ 
॥ ੧੨॥ ਕਿਹ ਸੁਤਿ ਦੇਤਿ, ਦਰਬੁ ਕਿਸਿ ਦੇਤਿ । ਕਿਸ ਕੇ ਹੈਂ ਗਨ ਪਸੁ 
ਨਿਕੇਤਿ । ਕਿਹ ਕੋ ਦ੫ ਕਾਟਹਿੰ ਤਨ ਰੋਗ। ਦੇ ਕਿਸ ਕੋ ਸਭਿ ਜਗ ਕੋ 
ਭੋਗ॥੧੩॥ਕਿਹ ਵੈਰਾਗ, ਨਾਮ ਕਿਸ ਦੇਈਂ। ਕਿਸਿ ਕੇ ਉਰ ਬਿਕਾਰ ਹਰਿ 
ਲੇਈਂ।ਸ਼ਾਂਤਿ ਦਾੜਿ',ੰਕਸਿ ਧੀਰਜਖਿਮਾ। ਦਯਾ ਸੋਤੋਸ਼ ਕਿ“ ਕਿਸ ਨਾ 
ਲਅਲ ਆ ਹਲ ਦਾਨ, ਸੁਚਿ 
ਸਾਮੂਬ੍ਹਮ ਗਯਾਨ,ਕਿਸਿਕੋ ਉਰ ਦੇਤਿ।ਕਿਸ ਹੈਤਾ ਮਮਤਾ ; 
੬ ਤਜ << << 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾਗੀ ਸਿਖ ਗਨ ਮੈਂ। ਕਗੰਹੈ ਕਾਂਰ ਲਾਹਾ ਲਖਿ ਮਨ ਮੈਂ ॥ ੧੬॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਮ ਉਦਾਰ ਤਰ ਆਤਮਾਂ” ਨਰ ਗਨ ਕੀਨ ਨਿਹ੍ਹਾਲ। ਫੂਲੀ 
ਕੀਰੜਿ ਮਾਲਤੀ# ਘਰਿ ਘਰਿ ਬਿਖੈ ਬਿਸਾਲ ॥ ੧੭॥ ਚੌਪਈ. ਜਿਸ ਕੇ 
ਹੋਇ ਕਾਮਨਾ ਆਵੈ। ਤੀਰਬ ਕਾਰ ਕਰਹਿ ਚਿਤ ਲਾਵੈਕੇਤਿਕ ਸਿੱਖਯਨ 
ਕੇ ਇਹੁ ਨਾਮੂ।ਬਰਨਨ ਕਰੰ ਸੁਨਹੁ ਅੰਭਰਾਮੂ ॥੧੮॥ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੁੱਤ 
ਪਰਜਾਲਨਲ ਜੋਸਤਟ ਲੱਹਕ ਜਿ ਲਲਜਜ ਜਾਲੀ ਗਰ ਕਲ ਧਾਮੂ। 
ਕਰਹਿ ਕਾਰ ਸਿਮਰਹਿੰ ਸਤਿਨਾਮੁ ॥੧੯॥ ਮੰਵ, ਪਿਰਾਣਾ ਸਿੱਖੀ ਪੋਤਾ । 
ਕਗੰਹ ਕਾਰ ਉਰ ਅਨੰਦ ਉਦੋਤਾ । ਭਾਉ ਭਗਾਂਤ ਕੋ ਭੌਨ ਹੁਲਾਸ” । 
ਕਰਹਿ ਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ॥੨੦॥ਦੋਹਰ॥ਪੁਰੀਆ;ਜੂਹੜ ਚੌਧਰੀ,ਪੈੜ& 
ਕਿਸ਼ਨਾ, ਨਾਮੁ। ਬਾਲਾ, ਸੁਘੜ] ਤਿਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਮੁੰਦਾ ਗੁਨ ਧਾਮ ॥੨੧॥ 
ਬੂਲਾਂ ਚੰਡੀ, ਤੁਲਸੀਆ £ ਭਾਗੀਰਥ/ ਬੰਗਜਾਰ ਨਾਦ ਬਾਲੂ; ਹਰੀਜਨ; 
ਗੁਖੂ, ਟੋਡ,ਮਹਾਂਨ ॥੨੨॥ ਝੰਬ;[ਕਿਦਾਰਾ, ਗੋਇੰਦਾ;ਮੋਹਨ; ਕੁੱਕਾ ਜਾਨੁ 
ਬਾਲਾ ਮਰਵਾਹਾ ਅਪਰ ਜੋਧਧੁੱਟਾਆਨ॥੨੩॥ਇਤਯਾਵਿਕ ਕੇਤੇ ਤੇ ਗਿਨਾਹੰ 
ਸਿੱਖਯ ਲਗੇਸਭਿ ਕਾਗਗਨ ਮਸੈਂਦ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਤੇ ਸੈਗਤਿ ਲਜਾਇਹਜ਼ਾਰ। 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ । "ਯਮ (ਯੋਗ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ) ਇਖਲਾਕੀ (%) ਬਹੁਤਾ [ਮਾਲਵੇ 
ਦਾ ਮੁਹਾਵਗਾ ਹੈ] । “ਦਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਕਣ । “ਸਾਮਤਾ, ਸਮਤਾਂ, ਸ਼ਰਣ । “ਤਰ ਉਦਾਰਾਤਮਾ 
ਅਜ ਅਜ ਕੀਲ ਜਾ ਉੱਜਲ) ਕੀਰਤੀ । “ਸਿੱਖੀ ਦ ਜਹਾਜ । 
ਦਪ੍ਰੋਮਾਡਗਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ (ਯਾ ਹੁਲਾਸ ਨਾਲ) । 

#ਘ:- ਇਮ ਉਦਾਰ ਆਤਮ ਗੁਰੂ । 7ਭਾਈ ਮੰਨੀ ਜਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਹ੍ਥਾੀ' 
ਵੜ ਰੀਚੀਲ ਵਿਚ ਕਿਸਨੇ ਦੀ ਜਲ ਸਾਲ ਗਿਕੀ ਹੈ। ;ਡਾਵ ਬਾਬੂ। _ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੦੭) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੦. 
॥੨੪॥ਰੌਪਈ॥ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਗਨ ਮਸੈਦ ਹਰਿਖਾਵੈਂਨਈ ਨਈ ਸੈਗਤ ਨਿਤ 
ਆਵੈਪਰਬ ਬਿਸਾਖੀ ਆਦਿਕ ਜੇਯ।ਮੇਲਾ ਮਹਾਂ ਉਪਾਇਨ ਦੇਯ ॥ ੨੫ ॥ 
ਸੋ ਸਗਰੇ ਸਰ ਕੀ ਕਰਿ ਕਾਰ। ਬਹੁਰ ਜਾਇੰ ਨਿਜ ਗੇਹ ਮਬਾਗ ਕੌ ਇਕ 
ਦਿਨ;ਕੋ ਦੈ ਦਿਨ ਕਰੋ । ਕੋ ਤ੍ਰੈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੈ ਹਿਤ ਧਰੈ ॥੨੬॥ ਕੋ ਦਸ 
ਦਿਨ, ਕੌ ਪੱਖਯ" ਰਹਤਿ ਹੈ।ਕਾਰ ਕਰਹਿ ਬਡ ਲਾਭ ਲਹਤਿ ਹੈਕੋ ਇਕ 
ਮਾਸ; ਮਾਸ ਦੁਇ ਰਹੈ।ਕੋ ਤੋ ਮਾਸ,ਖਸ਼ਟ'ਫਲ ਲਹੈ॥੨੭॥ ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਹਿ 
ਕਾਮਨਾ ਆਵੈ। ਤੀਰਥ ਕਾਰ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਵੈ । ਸੋ ਅਪਨੀ ਪੂਰਨ ਕਰ 
ਲੈਤਿ । ਸਦਾ ਬਰਤ ਕੀਨਸਿ,ਗੁਰ ਦੇਤਿ ॥੨੮॥ ਖਨੌਹਿੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਵਹਿਰ 
ਗਿਰੈਤੇ(ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਆਦਿ ਲਹੋਤੇ । ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਜੇਸਮੂਹ ਰਿਧਿ ਜੇਤੀ 
। ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਤਿ ਕਾਮਨਾ ਤੇਤੀ” ॥ ੨੯ ॥ ਕੇਤਿਕ ਸਿੱਖ ਆਪ ਤੇ ਆਏ । 
ਕਿਨਨੂੰ ਢਿਚ ਨਰ ਪਠੇ ਬੁਲਾਏ । ਹੋਤਿ ਜਾਚਨਾ ਜਜੋਂ ਜਜੋਂ।ਸੁਨਿ 

ਪਹੁੱਚਿ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਸੇਵਾ ਕਰੈਂ। ਅਪਨੀ ਆਇ ਪੁਰਹਿੰ ਅਭਿਲਾਖਾ । ਸਿਮ- 
ਰਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰੰਮ ਉਰ ਰਾਖਾ॥੩੨॥ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼ੁਭ ਇਤਿਹਾਸਚਿਤ 
ਮਹਿੰ ਚੋਂ੫ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਸਿੱਖਯਨ ਗਨ ਕੋ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਨਾਮ । ਜਿਨ 
ਕਉ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਉੱਤਮ ਧਾਮ॥੩੩॥ “ਗਕਾਨਵਾਨ ਪੁਰਨ ਪਦ ਪਾਯੋ । ਜਿਨ 
ਖਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਿਬਾਯੋ। ਤਿਨ ਕੀ ਕਰਹੁ ਬਾਰਤਾ ਸਾਰੀ । ਜੇ ਜੇ ਭਏ 

ਪਰਮ ਉਪਕਾਰੀ ॥ ੩੪ ॥ ਜੇ ਜੇ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖਰ ਸੁਜਾਨੇ । ਤਿਨ ਕੇ ਕਹੋ 
ਪ੍ਰਸੇਗ ਮਹਾਂਨੋ।ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਕੀਨਸਿ।ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਜਥਾ ਪਰਮ 
ਪਦੁ ਲੀਨਸਿ ॥੩੫॥ ਸੋ ਸਭਿ ਕਹੋ ਕਥਾ ਰਮਣੀਕਾ । ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ 
ਜਿਮ ਗਏ ਨੀਕਾ”” ਸ਼੍ਰੋਤਨਿ ਕੇ ਸੁਨਿਕੈ ਸਭਿ ਬੈਨ । ਬਕਤਾ ਭਯੋ ਪ੍ਰਫੁੱ 
ਲਯਤਿ ਨੌਨ॥੩੬॥“ਨਿਸ਼ਚੈਪ੍ਰੰਮ ਲਖਜੋ ਤੁਮ ਸਾਢੋ।ਚਿਤ ਰਾਚੋਹਿਤ ਸੁਨਨਿ 
ਉਬਾਦੋ । ਯਾਂਤੇ ਮੈਂ ਬਰਨੋਂ 'ਸਭਿਕਥਾ । ਸਿੱਖਯਨ ਗਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈਂ ਜਥਾ 
੩੭॥ਜਿਸ ਕੇ ਸੂਨਤਿ ਪਾਪ ਬਿਨ ਸਾਵੈਂਸ਼੍ਰੋਤਾ ਮਹਾ ਪੁੰਨ ਕੌ ਪਾਵੈਂ।ਸੋ ਸਭਿ _ 
“੧ ੫ ਦਿਨ । "ਛੇ (ਮਹੀਨੇ) । ੧ ਭਾਵ ਕਾਮਨ' ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਾ ਵਰਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 
$(ਜਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ਼ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ (ਸਾਡਾਂ) ਭਲਾ ਹੋਵੇ । “ਚਿਤ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਸੁਣੜ 
ਵਾਸਤੇ ਤੁਜਾਂ ਕਿਹ ਹੈ । #ਪੀਂ: -ਚੈੱਤੀ। ਜੇਤੀ । 

ਸੂਹ 



ਸਰ ( ੧੮੦੮ ) _ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੪3 

ਕ ਤੇ ਗੁਰ ਪਗ ? ॥੩੮॥ਕੌਰਿ 
ਤੀ ਜਦ ਜਿਨ ਕੀਨੀ। 'ਮਰਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਬਡਿ ਚੀਨੀ । 
ਬਹਮ ਗਜਾਨ ਕੋ ਪਾਇ ਬਿਸਾਲਾ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਤਿ ਕਸ਼ਟ ਕਰਾਲਾ 
॥੩੯॥ਬ੍ਰੱਧ ਮਿਲਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਥ । ਪੂਰਬ ਕਹਿ ਆਏ ਇਹੁ ਗਾਥ । 
ਅਬਿ ਕੁਗੜੁ ਜਿਮਿ ਘਾਲੀ ਘਾਲਿ।ਭਯੋ ਜਨਮ ਜਿਮ ਗੁਰ ਬਚ ਨਾਲ॥੪8੦ 
। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੋ ਸਨੋ ਬਿਰਤੰਤ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰ ਭਗਵੈਤ । ਪੁਨਾ 
ਅਪਰ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਕਹੋਂ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਉਰ ਲਹੋਂ? ॥੪੧ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਭਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿਥੋਂ ਦੁਡਿ੨ ਰਾਂ& “ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਡਸਰ' ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚੱਛ੍ਹਾਂਤ੍ੈਸਭੀ ਅੰਨ । ੪੦ [ 

੪੧. [ਭਾਈ ਡਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਕਥਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਿੱਧੂ ਕਲ ਮਹਿ ਜਾਟ ਇਕ ਭੁੱਲਰੀਏ ਸ਼ੁਭ ਗੋਤਿ । “ਆਦਮ” 
ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਹੈ ਘਰ ਸੰਤਤਿ ਨਹਿ ਹੋਤ॥੧॥ਸੈਯ॥"ਆਦਮ ਨਾਮ ਭਲੋ 
ਤਿਸਿ ਬੈਸ ਮੈਂ ਕਾਰ ਭਾਗ ਬਿਲੌਂਦਾ' । ਨੌੰਦਨ ਹੋਵਨਿ ਕੋਂ 
ਚਿਤਵੈ ਬਹ, ਕਾਲ ਚਿੰਤ ਅਮੰਦਾਂ।ਬੀਤ ਗਏ ਬਹ ਸੈਮਤ ਯਾ 
ਦੇ ਲੱ ਸਖਕੋਦਾ । ਪੈਰ ਬਿਸਾਲ ਫਕੀਰਨ ਜਾਲ 

ਜਹ ਅਟ ਕੇ। ਤਿਹ ਜੈ ਕਰਨ ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਬ। 'ਨੀਕੇ ਕੀਨ ਅਨਿਧ 
ਉਪਾਇ । ਪਾਾਪਤਿ ਪੁੱਤ ਨ ਮੁਬ ਕਿਸ ਥਾਂਢੰ'॥ ੪॥ ਸੁਨਿਕੈ ਸਿੱਖ ਕੀਨਿ 

ਭਏ ਅਬਿ ਆਫੇ ॥੬॥ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਨਾਂਮ। ਪੁਰਨ 
ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਮ । ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਤਿਨ ਕੀ ਅਬਿ ਜਾਇਪਪੁੱਤ੍ ਕਾਮਨਾ ਤਹਿੰ ਤੇ 

_ਪਾਇੰ?॥੭॥ ਆਦਮ ਜਾਟ ਬਾਤ ਸਿਖ ਸੁਨਿਕੈ । ਬ੍ਰਿੱਧ ਅਵਸਥਾ ਅਪਨੀ 
ਗੁਨਿ ਕੌ ।=ਸ਼ੁਸ਼ਕ੯ ਬਿੱ ਕੇ ਫਲ ਹੰਏ ਕੌਸੇ-। ਹੋਤਿ ਬਿਚਾਰੜਿ 
ਖੇਤੀ ਦੀ । "ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ । ==ਨ! ਤੀਬਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚ । ਪਿਆਰ 
ਨਾਲ“ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂਸੁੱਕੇ । #ਇਹ ਕੈ ਬਲ ਕੁਲ ਦਾ ਪੂਸੈਗ ਹੈ । ਇਹੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵਿ ਉਲਬਿਤ 
ਰਾਸੈਣ ਦੇ ਲੰਕਾ ਕਾਂਡ ਸਰਗ ੧੩੦-੩੧ ਵਿਚ ਹੈ । ਥੋੜੇ ਪਾਠ ਫੇਦ ਡੇ ਫੁਟ ਇਹ ਉਥੋਂ ਦਾ 

ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਚਨਾ ੧੮੯੧ ਦੀ ਹੈਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਂ: ਰਾਮੈਣ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੦੯ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੪੧, 

ਐਜ॥੮॥ ਚਿਤਵਤਿ ਚਿੰਤ ਪੁਨਹਿ ਚਿਤ ਠਾਨੀ ।-ਜੇ ਕਰਿਹੈਂ ਗੁਰ 
ਸੇਵ ਮਹਾਂਨੀ । ਹੋਇ ਜਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਅਥਿ ਮੇਰੇ । ਪਾਵੇ ਗਤਿ ਪਰਲੋਕ 
ਅਛੇਰੇ-॥੯॥ਇਮਿ ਮਨ ਠਾਨਿ ਸੈਗ ਲੈ ਦਾਰ।ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੇਤ ਪਧਾਰਾ। 
ਕਰੀ ਦੂਰਿ ਤੇ ਬੈਦਨ ਜਾਇ । ਸੈਗਤਿ ਬਿਥੈ ਰਹਜੋ ਕਰਿ ਥਾਇੰ' ॥ ੧੦ ॥ 
ਕਾਸ਼ਟ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਭਾਰ ਦੁਇ ਆਨੈ । ਇਕ ਤੋਂ ਰਾਖੇ ਅਪਨਿ ਠਿਕਾਨੈ। ਦੇਗ 
ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਵਤਿ ਜਹਿੰਵਾ ।ਦੂਸਰਿ ਭਾਰ ਢੇਤਿ ਭਾ ਤਹਿੰਵਾ ॥੧੧॥ ਅਪਨਿ 
ਪਾਸ ਤੇ ਕਰਤਿ ਅਹਾਰੁ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੁ ਕੀ ਕਰਿ ਕਾਰ । ਖਸ਼ਟ- 
ਮਾਸ ਤਹਿੰ ਰਹਤਿ ਬਿਤਾਏ। ਸੇਵਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ ॥ ੧੨ ॥ 
ਏਕ ਸਮੈ ਗੁਰ ਵਹਿਰ ਸਿਧਾਏਕਿੜਿਕ ਦਯੋਸ ਬੀਤੇ ਪੁਨ ਆਏ।ਤਬਿਹੀ 
ਹਤੋ ਸੀਤ ਕੋ ਕਾਲ । ਅਰ ਬਰਖਾ ਭਈ ਤਹਾਂ ਬਿਸਾਲ ॥ ੧੩ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 
ਸੈਗਤਿ ਗੁਰੁ ਕੇ ਸੇਗਿਤਬਿਹੁਤੀ ਬਹੁਤ ਤਹਿੰ ਆਇ।ਭਯੋ ਸੀਤ ਸਭਿਹੂੰਨ 

ਕੋ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਸਮਦਾਇ ॥ ੧੪ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਆਦਮ ਜਾਟ ਤਬਹਿ ਕੋਡ 
ਕਸਿਕੈ'। ਈਂਧਨ ਅਧਿਕ ਹੁੜੋ ਢਿਗ ਜਿਸ ਕੈ । ਇਕ ਇਕ ਭਾਰ ਸਕੋ- 
ਲਜੋ ਜੋਇ। ਸੈਗੜਿ ਬਿਖੈ ਦੇਤਿ ਭਾ ਸੋਇ ॥੧੫॥ ਲਗੇ ਅੰਗੀਠੇ ਸਭਿ ਕੇ 
ਡੇਰੇ। ਮਿਟਜੋ ਸੀਤ ਭਾ ਅਨੰਦ ਪਨੌਰੇ । ਉਚੇ ਬਲ ਖੂੰ ਕਰਿ ਤਿਸ ਬਾਰੀ। 

0/ = 

ਬੁੜ੍ਯੋ ਈਂਧਨ ਕੇਰਿ ਪ੍ਰਸੈਗਸਭਿ ਨੇ ਕਹਜੋਪਸਿੱਖ ਹੈ ਕੋਇ। ਦੇਤਿ ਫਿਰੜੋ 
ਫੇਰਨ ਮਹਿ ਸੋਇ! ॥੧੯॥ ਹਤੋ ਰਸੋਈਆਂ ਗੁਰੁ ਕੇ ਪਾਸ।/ਤਿਨ ਭੀ ਕਰੀ 
ਤਬਹਿ ਅਰਦਾਸ । “ਦੇਗ ਬਿਖੈ ਇਕ ਭਾਰ ਬਿਸਾਲ । ਦੇਤਿ ਰਹਕੋ ਨਿਤ 
ਕੱਤਿਕ ਕਾਲ!” ॥ ੨੦ ॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਿ ਕਛ ਜਾਂਨੀ। ਤਉ ਕਹੇ ਪਰ 
ਘਾਲ ਪਛਾਨੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖਦਾਨੀ । ਸਭਿ ਸਿੱਖੜਨ ਮਹਿ 
ਤਬਹਿ ਬਖਾਨੀ॥੨੧॥“ਖੋਜਹੁ_ਸਿੱਖਯ ਸੁ ਲਯਾਵਹੁ ਜਾਦਿ।ਜਿਸ ਨੇ ਘਾਲੀ 
ਘਾਲਿ ਸੁ ਥਾਇਕੌਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾਂ । ਸੋ ਪੁਰਨ ਕਰਿਹੈਂ ਬਿਨ 

"ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ । “ਲੱਕ ਕੱਸਕੇ। ₹ਸੁਹਣੇ ਥਾਂ, ਸਫਲ । “ਪ:-ਦਿੱਤ । 7ਪਾ:-ਅਧਿਕ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੧੦ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੪੧, 

ਬੇਰਾਂ॥੨੨॥ਦੋਹਰਾ॥ ਸਨਤਿ ਸਿੱਖਤ ਤਿਸ ਥਾਨ ਕੋ ਖੋਜਨੋ ਜਹਾਂ ਰਹੈਤਿ ॥ 
ਲੋ ਗਮਨੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਸੈਗ ਚਲਜੋ ਹਲਸੈਤਿ ॥ ੨੩ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜਾਇ 
ਕਰੀ ਬੈਦਨ ਕਰ ਜੋਗਿ ਠਾਂਢੋ ਭਯੋ ਬਦਨ ਕੀ ਓਗ। ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਕ 
ਉਚਾਰਾ(ਕੌਨ ਮਨੋਰਥ ਤੈ' ਉਰ ਧਾਰਾ ॥੨੪॥ ਤੇਰੀ ਘਾਲਿ ਪਰੀ ਸਭਿ 
ਬਾਇੰ/ਮਾਂਗ ਲੇਹ ਬਰ ਸੋ ਅਬਿ ਪਾਇ।ਆਦਮ ਜਾਟ ਬਾਕ ਸਨਿ ਗੁਰੁ ਕੋ 
ਕਹਿ ਨਹਿ ਸਕਹਿ ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਕੋ ॥ ੨੫॥-ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿੱਧ ਕਹਾਂ ਸੁਤ 
ਹੋਇ-।ਯਾਂਤੇ ਮਾਂਗੜਿ ਭਾ ਨਹਿ ਸੋਇ ।-ਬਿਰਧਾ ਬਹੁਰ ਭਾਂਰਯਾ ਮੇਰੀ । 
ਉਚਿਤ ਨ ਕਹਨਿ ਬਾਤ ਸਤ ਕੇਰੀ-॥ ੨੬ ॥ ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਕੈ ਬਾਕ 
ਬਖਾਨਾ।“ਹੇਗੁਰ!ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨੁ ਦਿਹ ਦਾਨ।ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਮੋ ਕਹੁ ਅਭਿ- 
ਲਾਖਾ।ਐਸੋ ਜਥਿ ਆਦਮ ਨੇ ਭਾਖਾ॥੨੭॥ ਮਨ ਕੀ ਗਤਿ ਲਖ ਅੰਤਰ- 
ਜਾਮੀ।ਬੋਲੋ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭੁ ਸ੍ਰਾਮੈ“ਕਜੋਂ ਨਹਿ ਲੇਤਿ ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਕੋਊ 
ਗੁਰ ਪ੍ਸੈਨ ਲਖਿ ਦਾਤਾ ਬਰ ਕੋ" ॥ ੨੮ ॥ ਸੁਕਚਤਿ ਪੁਨਹਿ, ਨ ਜਾਇ 
ਬਖਾਨਾ । ਕਹਤਿ ਕਯੋ“ਦਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਨਾ”। ਤਿਸ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਗਤਿ 
ਕੋ ਜਾਨਿ। ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ “ਜਾਵਹੁ ਨਿਜ ਬਾਨ ॥੨੯॥ ਦੌਹਰਾ॥ ਜਾਚਯੋ ਜਾਇ 
ਨ ਤੋਹਿ ਤੇ ਪੁਨ ਆਵਹੁ ਭੁਨ ਸਾਗ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸਫਲ ਹਇ ਬਾਂਛਤਿ ਦੇ 
ਕਰਤਾਰ? ॥ ੩੦ ॥ਚੌਪਈ॥ ਆਦਮ ਜਾਟ ਗਯੋ ਨਿਜ ਝੇਰੇ। ਸੋਚਤਿ ਚਿਤ 
ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਘਨੇਰੇ। ਬੂਬਕੋ ਤਬਹਿ ਭਾਰਜਾ ਆਨਿ। “ਲੇ ਭੀ ਆਯਵ ਗੁਰ 
ਤੇ ਦਾਨ “?7॥੩੧॥ ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਸੁਤ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਾ । ਸੁਕਚਤਿ ਗਰ 
ਢਿਗ ਜਾਇ ਨ ਭਾਖ।ਆਰਬਲਾ ਮੇਰੀ ਅਰੁ ਤੇਰੀ।ਸੈਤਤਿ ਸਮੈ ਨ, ਬਿਤੀ 
ਬਡੇਰੀ॥੩੨॥ ਭਏ ਸ੍ਰਿੱਧ, ਸੁਤ ਹੋਹ ਨ ਕੈਸੇ।-ਦਿਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਅਪਨੋ- 
ਬਰ ਐਸੇ ਚਲਤਜੋ ਪੁਨ ਮੁਝ ਸੋਂ ਗੁਰ ਭਾਖਾ ।-ਭੌਰ ਆਇ ਜਾਚਹੁ ਜੋ 
ਕਾਂਖਾ- ॥੩੩॥ ਸੁਨਤਿ ਭਾਰਜਾਂ ਭਈ ਉਦਾਸ ਪਤਿ ਸੋਂ ਕਹਿ/'ਪੂਰੇ ਗੁਰੁ 
ਪਾਂਸਿ। ਸਤਿ ਕੀ ਕਰਹੁ ਜਾਏ ਅਰਦਾ|ਸੈ। ਹਮਰੀ ਪੂਰਨ ਕਰਿਹੈਂ /ਆਾਸ॥ 
੩੪॥ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਬ੍ਰਿੱਛ ਕੋ ਹਰੇ ਕਰੇਤਾ । ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਤਾਲ ਕੇ ਸੁਭਰ ਭਰੇਤ।ਸਮ- 
ਰਬ ਹੈਂ; ਅਨਹੌਨੀ ਕਰੋਂ । ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਨ ਕਬਹੂੰ ਵਿਰੈਂ॥੩੫॥ਪਤਿ ਕੌ 
ਸਮੁਝਾਵਤਿ ਤਿਸ ਕਾਂਤੀ।ਕਗੀ ਬਿਤੀਤਨ ਦੰਪਤਿ ਰਾਤੀ। ਭਈ ਕੌਰ ਗੁਰ 

ਪਿਰ ਨ ਦੇ ਕਦੀ ਪੀ ਰਬ ਵਰ ਦਾਲ ੫ਸ ਵਰ (ਸੱ 
ਮਾ ਹੈ) । ਬਿ | 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੧੧ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੪੨. 

ਨੇ ਸਿਖ ਭੇਜਾ।“ਵਲ ਸੇਵਾ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਬਰ ਲੋਜਾਗ੩੬॥ਤਬਿ ਦੌਪਤਿ ਗਮਨੇ 
ਗੁਰ ਪਾਸਿ । ਕਰੀ ਬੈਦਨਾ ਧਰੇ ਹੁਲਾਸ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਾ । 
“ਜਾਚਹ ਬਰ ਬਾਂਛਤਿ ਜੋ ਅਹਾ॥੩੭॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਦੈਪਤਿ ਨੇ ਭਾਂਖਾ। “ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ!ਹਮ ਅਸ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਦੇਹੁ ਬਚਨ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹਮਾਗੇਸਰਬ ਬੈਸ 

ਹੈਂ ਸਿੱਖਤ ਤੁਮਾਰੇ॥੩੮॥ਸੁਨਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੜਾਨ ਲਗਾਇਵ।ਦੇਖਿ ਰਹੇ 
ਕੁਛ ਨਹਿ ਦਰਸਾਇਵ । ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਤੇ ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਾਹੀ । “ਤੋਹਿ ਭਾਗ 
ਮਹਿੰ ਸੈਤਤਿ ਨਾਂਹੀ॥੩੯॥ਇਮ ਕਹਿ ਨੈਨ ਮੁੰਦ ਪੁਨਲੀਨੇਨੀਕੀ ਰੀਤਿ 
ਖੋਜਿਬੋ ਕੀਨੇ। ਦੇਖਿ ਰਹੇ ਸਭਿ ਹੀ ਬਿਧਿ ਤਾਂਹਿਆਦਮ ਭਾਗ ਬਿਖੇ ਸੁਤ 
ਨਾਂਹਿ ॥੪੦॥ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਲਗ ਗੁਰੂ ਬਿਚਾਰਾ। ਪੁਨਹਿ ਸਿੱਖ ਸੋਂ ਬਾਕ 

ਉਚਾਰਾ।ਲੀ ਭਾਂਤਿ ਹਮ ਖੋਜਨ ਕੀਨਾ।ਤੋਹਿ ਭਾਗ ਹੈਂ ਸੈਤਤਿ ਹੀਨਾ॥ 
੪੧॥ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਨਿ ਮਹਾਂਨਾ।ਜਿਸ ਤੇ ਹਮ ਨੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ 
ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਜ ਅੰਸ਼ੁੱ। ਜਨਮੇਂ ਤਵ ਗ੍ਰਿਹ, ਬਿਰਧਹਿ ਬੈਸੁ" ॥ ੪੨॥ 
ਭਗਤਿ ਸਰੂਪ ਹੋਹਿ ਲਖ ਲੀਜਹਿ । ਯਾਂਤੇ ਭਗਤੂ ਨਾਮ ਰਖੀਜਹਿ। ਮੇਰੇ 
ਅੰਤਾਹੋਨ ਤੇ ਸੋਇ। ਦੇਸ਼ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਗਰ ਹੋਇ ॥੪੩॥ ਤਿਸ ਕੌ ਪਸ- 
ਰਹਿ ਬੈਸ ਬਿਸਾਲਾ। ਬਿਦਤਹਿ ਨਾਮ ਲਖਹਿੰ ਨਰ ਜਾਲਾਂ।ਸੁਨਿ ਬਾਂਛਤਿ 
ਦਾਨੀ ਬਚ ਗੁਰ ਕੇ।ਦੋਪਤਿ ਬੈਦਹਿ ਸਿਰ ਧਰ ਧਰਿਕੇ ।੪੪॥ਆਗਜਾ ਲੋ 
ਗੁਰ ਕੀ ਬਰ ਪਾਇ। ਬਸੇ ਜਾਇ ਕਰਿ ਅਪਨੇ ਥਾਇੰਬ੍ਰਿੱਧ ਬੈਸ ਤਨੁ ਜਰ 

ਸੋਂ” ਗਰਾਸੇਦੈਪਤਿ ਬਾਸੇ ਆਨਿਅਵਾਸੇ ॥੪੫॥ ਏਕ ਬਰਖ ਜਬਿ ਬੀਤਕੋ 
ਕਾਲ । ਜਨਮ ਲੀਨਿ ਬਡਿਭਾਗ ਸ ਬਾਲ। ਦੇਪਤਿ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਿਸਾਲ। 
ਗਰ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ॥ ੪੬ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍੍ਿੰਥੇ 
ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਭਾਈ ਭਗਤੁ” ਪ੍ਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਚੱਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੪੧ ॥ 

੪੨. [ਭਾਈ ਭਗਤੂ= ਜਲ ਰ 
ਦੋਹਰ॥ਜਨਮਤੋ ਪੁੱਤ ਅਠੰਦ ਭਾ ਸਭਿ ਗੜ' ਕੋ ਮਾਂਹਿ।ਬਧੀ ਬਧਾਈ 
ਬਿਬਿਧਿ ਬਿਧਿ, ਗਏ ਕਰਤਿ ਉਤਸਾਂਹਿ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਭਿ ਗਯਾੜੀ 
ਮਿਲਿਕੇ ਤਬਿ ਆਏ।ਭਾਤਿਭਾਂਡਿ ਕੇ ਭਨਤਿਬਧਾਏ।ਘਰ ਮਹਿ ਅੰਨ ਸਰ 

_ ੧ਆਤਮ ਸ਼ੂਰੂਪ ਦੀ ਰਿਜ਼ਮ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਤਮ ਸਹੂਪ ਇਕ ਪੂਕਾਸ਼ੋ _ਯੂੱਘ 
0 ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਮ ਤੇਠ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਗਣ ਹੋਵੇਗੀ। “(ਜਿਸਤੇ) ਵਹੇਗੀ (ਤੇਰੀ) ਵੰਸ਼ । 

ਕਤਦੇਧ ਨਾਲ । “ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿਚ । ”"ਪਾ:=ਅੰਸੂ=ਆਤਮ ਸ਼ੂਹੂਪ ਦੀ ਰਿਜ਼ਮ ।1 ਪ:-ਅਪਨਿ। 



ਗੁਰ _ (੧੮੧੨) _ਰਾਸਿ ੨ ! ਅੰਸੂ ੪੨, 

ਇਕ ਨਾਂਹੀ।ਘਿਿੱਤਿ ਕਹਾਂ ਹੋਵਹਿ ਤਿਨ ਪਾਹੀ ॥੨॥ ਸਭਿ ਗਯਾਤੀ ਲਖਿਕੇ 
ੜਿਸੁ ਹਾਲੇ।ਜਿਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੋਲ ਕਿਛੁ ਪਾਲੋ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ"ਂਜਰ 
ਉਗਰਾਹੀ।ਘਿੱਤਿ ਅਨਾਜ ਆਨਤੇ ਪਾਹੀ'॥੩॥ ਬਹੁ ਦਿਨ ਖਾਇ ਅਧਿਕ 

ਹੀ ਆਯੋ”। ਬਾਲਕ ਜਨਮੁ ਸਭਿਨਿ ਮਨ ਭਾਯੋ । ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਧਿਕ 
ਹੁਲਸਾਏ ।-ਜਨਮਤਿ ਸਾਬ ਪਦਾਰਥ ਆਏ-॥9॥ਗਕਾਤੀ ਅਖਿਲਮਿਲ 
ਇਕ ਥਾਇੰ।ਹੁਤੋ ਬਿੱਧ ਇਕ ਬਾਕ ਅਲਾਇ/ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਨ ਬਾਲਕ ਜਨ- 
ਮਯੋ। ਭਾਗਨ ਭੂਰਭਲੋ ਲੱਖਿ ਲਯੋ ॥੫॥ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮਤਿ ਸਭਿ ਉਗ- 
ਰਾਹੇ।ਮਨਹੁ ਭੇਟ ਆਨੀ ਇਸ ਪਾਹੇਇਸ ਕੋ ਬੈਸ ਜੁ ਹੋਹਿ ਅਗਾਰੇ। ਕਰਿ 
ਹੈ ਉਪਰ ਹੁਕਮੁ ਹਮਾਰੇ? ॥ ੬ ॥ ਹੁਤੇ ਸੁਜਾਨ ਸੁ ਜਾਨਜੋ ਤਬੈ । ਭਗਤੂ” 
ਨਾਮ ਕਹਤਿ ਭੇ ਸਬੈ । ਕੁਛਕ ਬਝੇਰੀ ਬੈਸ ਭਈ ਜਥਿ । ਆਦਮੁ ਪਿਤ 
ਪਰਲੋਕ ਭਯੋ ਤਬਿ॥ ੭ ॥ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਪੁੰਜ ਬਿਸਾਲਾ । ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਿਸਿ ਕਾਲਾ। ਅੰਤਰ ਮਹਾਂ ਨਿਰੈਤਰ ਗੋਈ” । ਲਖਿ ਨਹਿੰ 
ਸਕਹਿ ਸਮੀਪੀ ਕੋਈ ॥ ੮॥ ਏਕ ਸਮੇਂ ਜਨਨੀ ਲੇ ਸਾਬ । ਆਇਵ 
ਗੁਰ ਪਗ ਟੇਕਨ ਮਾਥ । ਮਿਲਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਜੋ ਸੁਖਦਾਨ!' । ਸੇਵਕ 
ਸਦਾ ਕਰਮ ਮਨੁ ਬਾਨੀ੬ ॥ ੯ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਤਿਸ ਕਾਲ । 

ਪਿਖਿ ਭਗਤੂ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲ । ਕੋਤਿਕ ਦਿਵਸੁ ਰਹਿਤ ਭਾ ਪਾਸ । 
ਸਿਮਰਹਿ ਸੰਡਿਨਾਮ ੧ੁਖਰਾਸ ॥ ੧੦ ॥ ਲੋਕਰਿ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਪਗ  ਹੇਰਿ । 
ਆਵਨ ਲਗੋ ਅਪਨਿ ਘਰਿ ਵੇਗਿਗਮਨਹਿ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮਗ ਮਾੰਹੀ।ਬਰੱਧਾ 
ਮਾਤ ਸਾਬ ਹੈ ਜਾਂਹੀ ॥੧੧॥ ਜੇਸ਼ਟ ਮਾਸੁ ਤਪਤ ਕੋ ਪਾਇ। ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ 
ਦਿਸ਼ ਕੋ ਜਾਇ' । ਦਿਨ ਬਹ ਚਵਜਮੋ ਤਿ੍ਖਾਂ ਅਤਿ ਜਾਗੀ । ਸੁਤ ਸੋਂ ਮਾਤ 

ਕਹਨਿ ਤਬਿ ਲਾਗੀ ॥੧੨॥#ਸਨਿ ਹੇ ਪੁੱਤ ! ਸ਼੍ਰਮਤ ਮੈਂ ਭਾਰੀ।ਅਬਿ ਨਹ 
ਗਮਨਜੋ ਜਾਹਿ ਅਗਾਰੀ । ਬਯਾਕੁਲ ਕਰੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਮੋਹੀ । ਜਲ ਬਿਹੀਨ 

ਬਡ ਸੈਕਟ ਹੋਹੀ! ॥੧੩॥ ਸੁਨਿ ਭਗਤੁ ਨੋ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਹੇ ਜਨਨੀ! 
ਜਲ ਨਹਿ ਇਸ ਥਾਨਾ । ਤੀਨ ਕਿ ਚਾਰ ਕੋਸ ਹੈ ਗਾਉ' । ਤਹਾਂ ਪਹੁਚਿ 

੧ਲਿਆਂਵਦੇ ਹਨ (ਆਪਣੇ) ਪਾਸੋਂ । ਦਗਾਫ ਘਿਉ ਅੰਨ । "ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ । “ਲਗਾਤਾਰ 

(ਆਪਣੇ) ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖੀ । “ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ । $(ਜੇ ਭਗਤੂ ਕਿ ) ਕਰਮ 

ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ । “ਭਾਵ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਲਾਂ ਰੰਹੇ ਸਨ । ਰ 

ਕਪਾ।=ਮੇ, ਕਰ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੧੩ ) ਗਾਸਿ ੨ । ਅਸੂ ੪੨. 

ਮੈਂ ਨੀਰ ਪਿਆਉ? ॥੧੪॥ ਕਹਜੋ ਮਾਤ “ਸਾਮਰਥ ਨ ਮੇਰੀ। ਅਰਧ ਕੋਸ 
ਭੀ ਚਲਬੇ ਕੇਰੀ ।ਮਿਲਹਿ ਤ ਜਲ ਬਚ ਹੈਂ ਅਬਿ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਮ੍ਰਿੱਤੂ 
_ਭਈ ਇਸ ਬਾਨਾ॥੧੫॥ਸਨਿ ਭਗਤੂ ਨੋ ਕੀਨਸਿ ਤਾਸਾ।-ਹੋਇਠ ਜਾਇ 
ਮਾਤ ਕੋ ਨਾਸ/-। ਕਹਯੋ ਤਬਹਿ “ਬੈਠਹੁ, ਤਰ ਤਰੇ(ਮੈਂ ਅਬਿ ਜਾਉ' ਉਤਾ- 
।ਝਲ ਕਰੇ॥੧੬/ਗਾਮ ਬਿਖੋ ਤੇ ਆਨਵ" ਨੀਰ। ਤਾਵਤ ਟਿਕਹੁ ਧਾਰਿ ਉਰ 
ਧੀਰ । ਜੇ ਮਮ ਪੀਛੇ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਹਾਂਨ। ਲਖਹਿੰ, ਕਿ ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਕੀ ਹਾਨਾ॥ 
੧੭॥ ਤੌ ਇਸ ਬਲ ਮਹਿ ਸੂਕੋ ਤਾਲ । ਲੋਸ਼ਟ”ਕੋ ਉਠਾਇ ਤਤਕਾਲ । 
ਤਹਿੰ ਤੇ ਜਲ ਕੋ ਪੀਵਨ ਕੀਜੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਇ ਆਪਨੇ ਲੀਜੈ॥੧੮॥ ਪੁਨ 
ਸੋ ਲੋਸ਼ਟ' ਤਹਾਂ ਟਿਕਾਵਗਨਹਿ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਿਕਟ ਜਨਾਵਹ। ਅਪਨਿ 
ਮਾਤ ਕੌ ਇਮ ਸਮੁਛਾਇ । ਚਲਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਕੌ ਜਲ ਹਿਤ ਧਾਇ॥੧੯॥ਜਬਿ 
ਭਗਤੂ ਕਰਿ ਬੇਗ ਪਧਾਰਾਂ । ਭਈ ਤਿ੍ਖਾਤੁਰ ਖੇਦ ਮਝਾਰਾਂ । ਰਹਜੋ ਗਯੋ 
ਨਹਿ, ਚਲਿ ਤਿਸ ਥਾਨ।ਏਕ ਉਖਾਰਯੋ ਲਸ਼ਟ"ਮਹਾਂਨ॥੨੦॥ਸ੍ਰੈਯਾ॥ਦੀਮ 
ਉਖਾਰ ਕੌ ਬਾਰ ਪਿਖਯੋ ਬਿਨ ਮੇਲ ਕੇ ਸੀਤਲ ਹੈ ਸਮੁਦਾਈ। ਹੋਇ ਗਈ 
ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤਬੈ ਨਿਜ ਹਾਥ ਮਿਲਾਇ” ਪਿਯੋ ਜਲ ਮਾਈ । ਮਾਰਗ ਕੇ ਸ਼ਮ 
ਕੌ ਨਿਰਵਾਗੰਨੇ ਯੰ ਜਬਿ ਕੀਨਿ ਮਿਟੀ ਤਪਤਾਈ। ਚੀਰ ਪਖਾਰਤਿ ਨਾਂਦਿ 
ਉਠਾਇ, ਨਿਚੋਰ ਕੌ, ਹੋਇ ਰਹੀ ਸਿਤਲਾਈ॥੨੧॥ਭੇਜ਼ ਅਜਾਨ” ਚਰਾ- 

ਨਹੀਂ ਨਿਜ ਤਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਨ ਚੀਤ ਸਮਾਲੀ। ਕੂਲਗਈ ਤਹਿ ਬੈਠਿਰਹੀ 

ਕਤਿ ਪੂਤਮਤੀ ਗੁਨ ਗਯਾਨ ਕੇ ਨਾਲੀ” ॥੨੨।ਸ੍ਰੈਯਾਂ। ਬਿੰਦ ਅਜਾ ਜਲ 
ਕੌ ਪਹਿਚਾਨ ਕੌ ਪੀਵਨਿ ਹੇਤੁ ਤਬੈ ਉਤਲਾਈ । ਦੇਖਿ ਅਯਾਲਿ ਬਿਸਾਲ 
ਰਿਦੈ ਬਿਸਮਾਦ ਭਯੋ-ਕੁਛ ਜਾਨੀ ਨ ਜਾਈ । ਦੂਰਿ ਲਗੇ ਨ ਇਹਾਂ ਕਿਤ 
ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾਰ ਮਹਾਂ ਜਿਸ ਕੇ ਚਹੁੰ ਘਾਈ । ਆਵਤ ਨੀਤਿ ਬਿਲੌਕਤਿ ਮੈਂ 

ਭ ਸੂਕਯੋ ਪਰਯੋ ਜਲੁ ਨਾ ਕਿਸੁ ਥਾਈ ॥੨੩॥ਸੈਯਨਂ। ਜੇਠ ਹੈ ਮਾਸ ਮਹਾਂ 
_ਲਿਆਂਵਦਾ ਹਾਂ । "ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਢੀਮ । “ਭਾਵ ਬੁੱਕ ਨਾਲ । $ਭੋਡਾਂ ਝੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ । “ਢਕਿਆ । 
<ਨਾ “ ਬਿਦਤਾਵ=ਨਾ ਪੁਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਤ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ । “ਬ੍ਰਿੱਛ ਦੀ ਛਾਵੇ' । 
ਜਿਸ (ਪੁੰਤ੍ਰ ਦੀ) ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । 

“ਕਈ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ-ਸ੍ਰੋਜ=ਪਾਠ ਨਹੀਂ' ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੧੪ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੪੨. 

ਰੁਤ ਗੀਖਮ ਸੂਕ ਗਏ ਜਲੁ ਕੇ ਬਲ ਸਾਰੇ । ੫ ਨਹੀਂ ਬਰਖਜੋ ਇਤ 
ਸ਼, ਕਹੂੰ ਬਿਨ ਕੂਪ ਤੇ ਨਾਂਹਿ ਨਿਹਾਰੈ'। ਕਾਰਨ ਕੌਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੀਰ 

ਇਹਾਂ ਪ੍ਗਟਜੋ ਮਲੁ ਹੀਨ ਬਿਥਾਰੇ । ਜਯੋਂ ਸਲਿਤਾ ਚਲਿਤਾ ਸ ਪ੍ਰਵਾਹ 
ਤਥਾ ਇਸ ਥਾਇ ਪਿਖਜੋ ਸੁਖਕਾਰੇ-॥੨੪॥ਸੂਕਤਿ ਚੀਰ ਨਿਹਾਰਨ ਕੀਨ 

<ਉ 

ਕਰਿ ਸੀਰ ਭਈ ਦੇਖਜੋ ਸਮੁ ਤਾਲ ਤੇ” ॥੨੬॥ਚੌਪਈ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਨਿ 
ਗਿਰ ਅਯਾਲੀ । ਜਾਨੀ ਅਜ਼ਮਤਿ ਰਿਦੈ ਬਿਸਾਲੀ । ਪੀਯ2 ਅਜਾ ਨੀਰ 
ਤਹਿ ਸਬੈ।ਪਾਨ ਸ਼ਨਾਨ ਕੀਨ ਤਿਨ ਤਬੈ॥੨੭॥ਭਗਤੂ ਆਇ ਗਯੋ ਤਿਸ 
ਕਾਲਾ।ਜਲਕੀ ਰਚਨਾਂ ਪਿਖੀ ਬਿਸਾਲਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਥ ਕਹਜੋ “ਕਯਾ ਕੀਨਾ 
।ਪੀ ਕਰਿ ਕਯੋਂ ਨ ਅਛਾਦ ਸੁ ਦੀਨਾ?੨੮॥ਕਹਨ ਲਗੀ“ਮੜ ਅਧਿਕ 
ਪਿਪਾਸਾਂ । ਹੇ ਸੁਤ | ਤਉ ਮੈਂ ਨੀਰ ਨਿਕਾਸਾ। ਕਰਾੰਤ ਸ਼ਨਾਨ ਅਜਾਂ ਬਹੁ 
ਆਈ।ਪਾਨੀ ਪਾਨ ਕਿਯੋ ਤਿਪਤਾਈ॥੨੯॥ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਪੁਨ ਰਹਜੋ । 
ਨੀਰ ਛਪਾਵਨ ਜੋ ਤੈਂ ਕਹਯੋ” । ਤਬਿ ਹੀ ਆਯੋ ਨਿਕਟ ਅਯਾਲੀ । ਕੀਨ 
ਬੈਦਨਾਂ ਬਿਨੈ ਬਿਸਾਲੀ॥੩੦॥ਸੱਤਯਨਾਮ ਤਿਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼।ਆਇ ਆਂ੫- 
ਨੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ।ਜ਼ਾਹਰ ਭਯੋ ਜਗਤ- -ਮਹਿੰ ਤਬੈ। ਕਰਹਿੰ ਭਗਤਿ ਭਗੜੂ 

_ ਕੀ ਸਬੈ॥੩੧॥ਜੇਗਲ€“ਕੇ ਜੁ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ' ਸਾਰੇ ਆਵਹਿੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਰ 
ਧਾਰੇਦੇਹਿਂ ਅਮੰਤੁ',ਅਚਾਇਂ ਅਹਾਰਾਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ॥੩੨॥ 
ਸਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਜਿਸਿ ਕਾਲ । ਰਚਨ ਲਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ । 
ਕਰਤਿ ਭਯੋ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਕਾਰ/ਸੱਤਿਨਾਮ ਮਹਿ ਲਿਵ ਇਕਤਾਰ॥੩੩॥ 

(ਪਾਣੀ) ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ । ੨(ਪੁੱਤ੍ ਗਏ ਦੇ) ਪਿਛੋਂ ਤ੍ਰੇਹ। ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਅਧੀਰਜ ਹੇਕੇ । 
ਓਦੁੱਕ ਕਿਊਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਊ “ਮਾਲਵੇ । ੬ਨਿਉਂਦਾ। 



ਦਿ 

ਵਿਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯੂਰਜ ਰਿੰਥੇ ਦਾਂਤਯ ਰਾਸੇ “ਭਾਈ ਭਗਤੂ” ਕੇ ਪੁਸੰਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਦੌਦਿਚਤਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੁ । ੪੨॥ 
ਨ 1] । 

ਦਹਰਾ ॥ ਰਜਪੂਤ ਮੰਵ ਇਕ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਾਂਹਿ। ਸੈਸਕਾਰ 
ਉਰ ਭਗਤਿ ਕੇ ਸੁਨਹੁ ਕਥਾ ਅਥਿ ਤਾਂਹਿ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਮਾਲ" ਸਰਬ ਘਰ 
ਦਰਬ ਬਿਸਾਲ।ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਸੇਵ ਸਭਿ ਕਾਲਾ।ਸੋ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ 
ਸੁਨਿਕੀਸ਼ਬਦ ਸੁਨੇ ਅਰਥਨਿ ਕੌ ਗੁਨਿਕੈ ॥੨॥ ਉਦੈ ਭਗਤਿ ਪੁਰਬ ਕੀ 
ਭਈਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਰੁਚਿ ਉਪਜਈ। ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਿਬੋ ਕਹੁ ਬਾਂਛੇ 
।ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਇੱਛਾ ਚਿਤ ਆਛੇ ॥੩॥ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਸਿੱਖਨ ਕਹੁ ਨੀਕੇ। ਰ 
-ਸਿੱਥੀ ਗਹੋਂ-ਮਨੋਰਥ ਜੀ ਕੇ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰੋਮ ਵਧਯੋ ਅਧਿਕਾਈ । 
ਆਯਹੁ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਲਾਈ ॥੪॥ ਸਦਨ ਤਯਾਗ ਕੈ ਸਭਿ ਪਰ- 
ਵਾਰ । ਪੁੰਤ੍ਰਾਦਿਕ ਕੋ ਪ੍ਰੋਮ ਬਿਸਾਰਿ। ਪੁਰਬਲੇ ਜਾਗੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਗ । ਕਰਿਕੈ 
ਦ੍ਰਿੜ ਉਰ ਮਹਿ ਵੈਰਾਗ ॥ ੫ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ। ਬੰਦੇ 
ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਸੁਹਾਏ । ਸੁੰਦਰ, ਮ੍ਰਿਦਲ, ਬਿਮਲ, ਦਤਿਵੈਤੇ । ਰਜ ਪਰਾਗ ਜਿਨ ਕੀ ਸੁਖਵੇਤੇ॥੬॥ ਬਿਨਤੀ ਕੀਨ£ਹਰਹੁ ਤ੍ਰੋ ਤਾਪਗੁਰ ਸਿੱਖੀ 
ਕੇ ਬਖਸ਼ਹੁ ਆਘਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਸੈਕਟ ਭਾਰੀ। ਦੀਨ ਜਾਨ ਕਰਿ ਲੇਹ 
ਉਬਾਰੀ੭॥ਸੁਨਿਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਫੁਰਮਾਯਹ। “ਅਪਨ ਪੀਰ ਤੋਂ ਤੁਰਕ 
ਬਨਾਯਹੁ। ਸਰਵਰ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਤੁਮ ਰਹੇ । ਇਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਰਲਭ ਅਹੇ 
॥੮॥ਖੰਡੇਧਾਰ ਚਲਹਿ ਨਹਿ ਗਿਰੇ । ਸੂਖਮ ਅਧਿਕ ਕੇਸ ਤੇ ਪਰੋ”। ਨਹੀਂ' 
ਕਮਾਇ ਸਕਹੁਗੇ ਤਾਂਹੀਪ੍ਰਾਨਨ ਕੋ ਪਲਟੋ ਜਿਸੁ ਮਾਂਹੀ॥੯॥ਆਪਾ ਜਹਾਂ 
ਜਨਾਵਹੁ ਨਾਂਹੰ।ਦੇਹਿ ਸੀਸ ਪਰ ਸੀ ਨ ਕਰਾਹੀਂ।ਅਰ ਜਬਿ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੋ 
ਹੋਵਹਿ । ਅਪਜਸ ਲਹੈਂ-ਸਕਲ ਧਨ ਖੋਵਹਿੰ॥ ੧੦॥ ਕਲ ਕੇ ਲੋਕ 
ਕਰਹ ਉਪਹਾਸ। ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਬੇ ਦੇਹਿ ਨਿਜ ਪਾਸਏਤੀਬਾਤ ਸਹੋ ਮਨ 
ਲਗਇ।ਤੋ ਹਮਰੋ ਸਿਖ ਹੁਜਿ ਆਇ ।੧੧॥ਨਾਂਹਿ ਤ ਸੇਵਹੁ ਪੀਰ ਮੁਕਾਮੁ 
_ਗਾਉਆਂ ਮਹੀਆਂ ਆਦਿ। “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਚਰਨਾਂ) ਦੀ ਪਰਾਗ (ਸਮਾਨ ਰਜ=)ਧੂੜੀ ਸੁਖ 
ਵਾਲੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਨ: ੫: ੫: ਅਧਯਾ: ੧ ਅੰਕ ੮) । ੧ਵਾਲ਼ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨਿੱਕੀ 
ਹੈ। “ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਨੋ ਬਦਲਾ ਹਨ । “ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰੇ । 

ਐਂਪ:- ਜਰਾ ! 1ਪਾ:-ਦੇਹਿਨ। ਦੇਹ ਹੈੱ। 



ਦੋਸ਼ ਜਿਨ ਬਸਤ ਛੁਹਾਏਤਿਨਹੁ ਮੁਢ ਨਰ ਸੀਸੁ ਨਿਵਾਏ॥੧੯॥ ਨ
ੰਮਿਿ 

ਹੋਇ ਇਵ ਬਿਨੈ ਸਨਾਇਵ । ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕ ਲੋਚਨ ਜਲ ਛਾਇਵ । 'ਪ੍ਰਭੁ 

ਜੀ ਆਏ ਸ਼ਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ । ਦਿਹੁ ਸਿੱਖੀ ਹਮ ਲਖਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ॥ ੨੦
 ॥ 

ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖ ਧਾਮੁ/ਪੂਰਬ ਸਰਵਰ ਵਾਹੁ ਮੁਕਾਮੁ, ਪਨ ਅਵ
% 

ਸਤਿਗਰ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਕਰੇ ਗੁਨਾਹੁ ਲੋਹੁ ਬਖ਼ਸ਼ਾਈ ॥੨੧॥ ਹੈ ਕਰਿ ਸਿੱਖੀ 

ਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿਗਰ ਸੇਵ ਕਰਹੁ ਸੁਖਕਾਰੀ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਾਕ ਮੰਵ 

ਘਰ ਗਯੋ।ਤੁਰਕ ਮੁਕਾਮ ਸੁ ਢਾਹਤਿ ਭਯੋ ॥੨੨॥ ਸਰਲ ਹੋਇ ਸੰਤਿਗੁਰ 

ਸ਼ਰਣਾਈ। ਆਏ ਆਸ ਏਕ ਮਨ ਭਾਈ। ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਸਿ ਉ
ਪ- 

ਦੇਸ਼/ਸੱਤਿਨਾਮ ਭਜਿ ਹਰਹੁ ਕਲੋਸ਼ ॥੨੩॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਂ ਸਨਮੁਖਨਿਤ 

ਰਹੋ।ਸੇਵਹੁ ਸਿੱਖਨ ਕੌ ਸੁਖ ਲਹੋ। ਅੰਤਹਕਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੱਇ ਜਾਇ।ਆ
ਤਮ 

(ਰਗ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ। “ਕੰਨੀਂ ਸੁਫਨਾ । “ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹ ਹਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਸਾ
ਰੇ । “ਅਪਵਿਤ- 

ਤਾਈ ਤੋ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । $ਇਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ 

ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ । ?ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ । “ਇਕ ਨਾਮ ਮਾੜੂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ । 

੯(ਮੰਵ ਜੀ) ਆੰਦੇ । 



ਸਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੧੭) ਰਾਸਿ ੨। ਅਸੂ ੪੧, 

ਗਕਾਨ ਰਿਦੇ ਮਹੁੰ ਪਾਇੰ। ੨੪ ॥ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰ ਬੋਧ ਨਿਕੌਦ' । ਮੁਕਤਿ 
ਹੋਇ ਕਰਿ ਮਿਲਹੁ ਅਨੌਦ॥ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਗੇ ਸਤਿਨਾਮੂ ।ਕਿਤਿਕ 
ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਧਾਮੂ।੨੫ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਜੋ ਹੋਨਿ ਪੁਨ ਲਾਗਮੋ।ਸਰਬ 
ਸਮਾਜ”ਨਾਸ਼ ਹ੍ਰੰ ਭਾਗਨੋ।ਤੁਰੈਗ,ਮਹਿਖ', ਧਨ ਭਯੋ ਥਿਨਾਸ਼ਲਗੇ ਸ਼ਰੀਕ 
ਕਰਨ ਉਪਹਾਸ॥੨੬/ਗਾਾਂਮ ਨਾਂਰ ਨਰ ਸਭਿ ਤਬਿ ਕਹਨੋ। “ਪੀਰ ਮਾਰ ਤੇ 
ਸਭਿ ਕਿਛ ਦਹਜੋ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਜਬਿ ਤੇ ਠਗੇਨ। ਤਬਿ ਤੇ ਹੋਯਹ ਸਭਿ 
ਕਿਛੁ ਹੀਨ? ॥ ੨੭॥ ਸਭਿ ਨੇ ਮਿਲਿ ਸ ਮੰਵ ਸਮਝਾਯੋ । “ਪੀਰ ਕੋਪ ਕਰਿ 
ਸਕਲ ਗਵਾਯੋ ।ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਤਜਿ,ਪੁਨ ਕਰ ਜੋਰਿ।ਬਖਸ਼ਹਿ ਤਝ ਕੌ ਪੀਰ 
ਨਿਹੋਰ“੨੮॥ ਸੁਨਤਿ ਮੰਵ ਨੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । ਮੈਂ ਸਿਖ ਭਾ ਅਬਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਦੁਆਰੇ। ਕੂਰ ਪਦਾਰਬ ਕਾਮਾੰ ਨ ਮੇਰੇ। ਲੋਉਂ ਮੁਕਤਿ ਹੁਇ ਅਨੰਦ 
ਘਨੇਰੇ॥੨੯॥ ਗੁਰ ਤੇ ਹੀ ਅਬਿ ਸਭਿ ਕਿਛ ਹੋਈ । ਪੀਰ ਮੀਰ ਸੋਂ ਕਾਮ ਨ 
ਕੋਈ।ਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ# ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਜਾਨੀ।-ਮੰਵ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ ਅੱਗਤਾਨੀ-4 
॥ ੩੦ ॥ ਛੀਨ ਲੀਨ ਗਿਹ, ਧਨ, ਸਿਰਦਾਰੀ । ਸਰਬ ਸ਼ਗੀਕਨਿ ਦੀਨ 
ਨਿਕਾਰੀ ।ਲੇ ਕਰਿ ਨਿਜ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਸੁ ਦਾਰਾ । ਰਹੋ ਜਾਇ ਕਿਸਿ ਪੁਰੀ 
ਮਬਾਰਾ॥੩੧॥ਘਾਸ ਖੋਦਿ ਤਹਿ ਬੇਚਨ ਲਾਗਜੋਨਿਸ ਦਿਨੁ ਰਹੈ ਪ੍ਰੰਮ ਗੁਰ 
ਪਾਂਗਯੋ । ਚਾਰ ਭਾਗ ਕਰਿ ਲਯਾਇ ਨਿਕੇਤ । ਦਿਕ ਸੋ ਦੇਤਿ ਨੀਤਿ ਗੁਰ 
ਹੇਤ॥੩੨॥ਤੀਨ ਭਾਗ ਤੇ ਕਗੰਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ । ਖੋਦ ਆਸ ਕੋ ਬੇਚਿ ਬਜਾਰਾ। 
ਕਰਯੋ ਬਿਤੀਤਨ ਕੋਤਿਕ ਕਾਲ। ਸਿਮਰਜੋ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥੩੩॥ 
ਏਕ ਮੇਵੜਾ" ਗੁਰੁ ਬੁਲਾਯਹੁ । ਹੁਕਮਨਾਮ ਦੇ ਤਿਹ ਸਮਝਾਯਹੁ। “ਇਕ 
ਸਿਖ ਮੰਵ ਸੁ ਅਮਕੇ ਪੁਰਿ ਮੈਂ । ਬਿਪਦਾ ਪਰੀ ਨਹੀ' ਕਛੁ ਘਰ ਮੈਂ ॥੩੪॥ 
ਬੇਚਤਿ ਘਾਸ ਜੀਵਕਾ ਕਰੈ।ਗਮਨ ਹੁੰਤਿਸਢਿਗੁਜੇ ਮਿਲਿ ਪਰੈ।ਲੇਹੁ ਰਜਤ- 
ਪਣ ਇਕ ਬਿੰਸਤ ਤਹਿੰ।ਦੇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੂਨ ਕਰ ਮਹਿ ॥੩੫॥ ਹੁਕਮ 
ਮੇਵੜਾ ਲੇ ਕਰਿ ਗਯੋ।ਬੇਚਤਿ ਘਾਸ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਯੋ। ਪੈਰੀ ਪਵਨਾ? ਮੰਵ 
ਸੁਨਾਯਹ/“ਤਝ ਪਰ ਹੁਕਮ ਗੁਰੁ ਕੌ ਆਯਹੁ॥੩੬॥ ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰੰਮ ਤੇ ਗਦ 
ਗਦ ਹੋਵ॥ ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਜੋਵਾ । ਬਾਰਬਾਰ ਕਰਿ ਨਮੋ” ਉਚਾਂਗੇ 
ਫਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ । “ਸਾਮਾਨ । <ਪੌੜੇ ਤੇ ਮੱਬੀਆਂ । “ਪੀਰ (ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ) ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ 
ਸਭ ਕੁਛ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। “ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾ। €ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈੱਚਾਂ ਨੇ । ਇਸਤ੍ਰੀ । ਦਹਲਕਾਰਾ, 
ਮਰਦਾਸੀਆ । ₹ਰੁਪਯੋ ਇਕੀਸ ਤਿਸ ਪਾਸੇ । ਆਂਪਾ:--ਕਾਜ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੧੮) ___ਰਸਿ੨। ਗੰਧ 88. 
< ਜੈਨ ਬਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ॥ ੩੭॥ ਜਿਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਤੋ ਮੋਹਿ। 

___ ਰਕਮੁ ਢਿਖਾਵਹ ਮਮ ਸੁਖ ਹੋਹਿ । ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਦ੍ਗਿ ਸੀਤਲ ਕਰੋਂ । ਪੁਨ 

ਕਿਮ ਲਿਖਯੋ ਸੀਸ ਤਿਸ ਧਰੋਂ॥੩੮॥ ਸਨਤਿ ਮੇਵੜੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨ/“ਦੋਹ 

_ਰਜਤਪਣ ਇਕੀਸ ਆਨਿ । ਲੋਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੁਨ ਪਾਛੇ । ਗੁਰ ਆਗਯਾ 
ਇਮ ਹੈ ਸੁਖ ਬਾਂਛੇ॥੩੯॥ ਸੁਨਤਿ ਮੰਵ ਅਤਿ ਉਤਸਵ ਠਾਟੇ।-ਸਤਿਗੁਰ 

ਮਿਲਿਤਿ ਸੀਸ ਕੇ ਸਾਟੇ' । ਇਹ ਤੋਂ ਅਲਪ ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਾਂ। ਸੌਦਾ ਅਮਿਤ; 

ਰ ਮੋਲ ਲਘ ਅਹਾ-॥ ੪੦ ॥ ਸਦਨ ਮੇਵੇ ਕੋ ਲੋ ਗਯੋ। ਨਿਜ ਦਾਰਾ ਸੈਗ ਰ੍ 

ਭਾਖਤਿ ਭਯੋ“ਹਮ ਪਰ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਸੁ ਆਯੋਦਰਬ ਬਿਨਾਂ ਸੋ ਹਾਬ ਨ 

ਪਾਯੋ॥੪੧॥ਕਹ ਅਥਿ ਕੌਨਜਤਨ ਕੌ ਕੀਜਹਿਦੇਕਰਿ ਧਨ ਤਿਹ ਹੇਰਿ ਸ 
ਲੀਜਹਿ” ਸਨਿ ਸਿਖਨੀ ਤਿਹ ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ। “ਸੁਗਮ ਬਾਤ,ਕਜੋਂ ਚਿੰਤਾ 

ਕੀਨਿ॥੪੨ਹਮਰੇ ਕੈਨਜਾਂ ਅਹੈ ਕੁਮਾਰੀ । ਤਿਹ ਚਾਹਤਿ/ੰਜਹ ਘਰ ਸਿਰ- 
__ ਵਾਰੀਜਿਤਿਕ ਮੇਵੜਾ ਜਾਚਹਿ ਦਰਬਰਾਖਹੁਸਿੱਖੀ,ਲੇ ਦਿਹੁ ਸਰਬ॥੪੩॥ 

ਇਹ ਕੈਨਤਾ ਬਡ ਭਾਂਗ ਸੁਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਥ ਜੇ ਹੋਹਿ ਸਗਾਈ! । ਇਮ 
ਕਹਿ ਤਿਨਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹਚਲਿ ਗਈ।ਕਿਯੋ ਸਬੈਧ ਖੁਸ਼ੀ ਬਡ ਭਾਈ॥੪੪॥ਦੇਬੋ 

ਜਿੜਿਕ ਤਿਤਿਕ ਧਨ ਲਯਾਈ । ਪਤਿ ਆਗੇ ਘਰ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਹੇਰਿ 
_ਦਰਬ ਕੋ ਲੋ ਕਰਿ ਹਾਬਦਿਏ ਮੇਵੜੇ ਕੌ ਟਿਕ ਮਾਬ'॥੪੫ਲੀਨ ਹੁਕਮ 

ਚਿਤ ਉਪਜਾਈ।ਜਨ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕਾਈ॥੪੬॥ਬਹੁਰੋ ਘਾਸ ਬੇਚ 

ਬਨਾਇ ਗੁਰੂ ਬਾਰਤਾ ਬੂਝ ਰਹਾਇ” ॥੪੭॥ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤਿ 

“ਨਮਹੁ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਕੇਰ ਅਗਾਰੀ॥੪੮॥ ਬਹੁਰ ਘਾਸ ਕੋ ਆਪ ਸਿਧਾਰਾ। 

_ਬਥਿਕਾਰ ਸ਼ਗਰੇ ਪਰਿਹਰਹੀ॥੪੯॥ ਇਤਿ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ `ਗੈੌਥੇ ਦੁਤਿ੍ਯ 
ਰਾਨੇ “ਭਾਈ ਮੰਢ ਕੋ? ਪ੍ਰਜਿਗ ਬਰਲਨੰ ਨਾਮ ਤੀਨ ਚੰਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੪੩ ॥ 

ਰਾਜਾਨ ਨਾ ਕਿਤ ਵਕ 

"ਬਦਲੇ । “ਟੜਾ ਹੈ । “ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ । “ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ । _#ੱਪਾ-ਅਗਾਰੀ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੧੯) . ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੪੪. 
ਰਿਦੈ ਗੁਰੂ ਕਸੌਟੀ ਦੇਤਿ'॥੧॥ਰੌਪਈ॥ਪਨਿ ਕੇਤਿਕ ਜਬਿ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਾ। 
ਮਨ ਅਡੌਲ ਜਿਸਿ ਕੋ ਦ੍ਸ਼ਟਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਰ ਮੇਵੜਾ ਭੇਜਾ । 
ਕਹ3 “ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਲੋ ਜਾ ॥੨॥ ਪ੍ਰਥਮ ਰਜਤਪਣ ਇਕੀਸ ਲੇਹੁ । 
ਬਹੁਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਿਸ ਦੇਹੁ।ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਸ ਤੇ ਮਗ ਚਲਜੋ। ਆਇ 
ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਮੰਵ ਸੁ ਮਿਲਯੋ ॥੩॥ ਦੇਖਤਿ ਹੋਯਹ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾ।“ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਮੈਕਹੁ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲਾ । ਚਲਹ ਸਦਨ ਮੈਂ ਪਦ ਨਿਜ ਪਾਵਹੁ। ਗੁਰੂ 
ਹੁਕਮ ਪੁਨ ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਵਹ” ॥੪॥ ਸਨਮਾਨਤਿ ਗ੍ਰਿਹ ਮੈਂ ਲੇ ਗਯੋ। ਮੰਚ 
ਡੁਸਾਇ ਬਿਠਾਵਨਾਂ ਕਯੋ । ਕਹਯੋ ਮੇਵੜੇ “ਇਮਿ ਸੁਨਿ ਲੇਹੁ । ਪ੍ਰਥਮ 
ਦਇਕੀਸ ਰਜਤਪਣ ਦੇਹੁ ॥ ੫ ॥ ਪੀਛੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੇਖਿ । ਕੀਜਹਿ 
ਅਪਨੇ ਹਰਖ ਵਿਸ਼ੇਖ” । ਸਨਤਿ ਮੱਵ ਨੇ ਆਨੰਦ ਠਾਨਯੋ ।-ਮੁਝ ਕੋ ਗੁਰੁ 
ਅਪਨੇ ਕਰਿ ਜਾਨਜੋ-॥੬॥ਨਿਜ ਦਾਰਾ ਕੋ ਸਕਲ ਸੁਨਾਵ। ਗੁਰ ਕੌ ਬਹੁਰ 
ਮੇਵੜਾ ਆਵਾਭੇਟ ਇਕੀਸ ਰੁਪੱਯਨ[ਕਹੈ। ਬਹੁਰ ਹੁਕਮ ਕੋ ਦੈਬੋ ਰਹੈ! 
੭॥ ਸੁਨਤਿ ਸਿੱਖਨੀ ਭਈ ਪ੍ਰਸੈਨ । ਕਹਤਿ ਭਦੀ “ਮਾਨਹੁ ਨਿਜ ਧੈਠ । 
ਸਿਮਰਤਿ ਹੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਝ ਤਾਈ।ਜਾਨ ਆਪਨੋਦਯਾਕਰਾਈ॥੮॥ਸਗਮ 
ਬਾਤ ਤੁਝ ਸੋ ਇਕ ਭਾਥੰ । ਅਬਿ ਗਿਰਵੀ” ਮੁਝਕੋ ਕਿਤ ਰਾਖੋਟਹਿਲ 
ਕਰਹੁ ਤਿਸਕੀ ਚਿਤ ਲਾਇ।ਚਹਿਯਤਿ ਧਨੁ ਤਹਿਂ ਤੇ ਲੈ ਆਇਗ॥੯॥ਮੰਵ 
ਸੁਨਤਿ ਸੋਈ ਬਿਧਿ ਕੀਨਿ।ਗਿਰਵੀ ਰਾਖ ਦਰਬ ਸੋ$ਲੀਨਿ। ਦੀਨ ਮੇਵੜੇ 
ਕੌ ਹਰਖਾਇ । ਲਯੋ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਸੁਖ ਪਾਇ ॥ ੧੦॥ ਪਢਜੋ ਸੁ ਗੁਰ ਨੇ 

ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਖਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਆਪ ਨੂੰ । ੯ਗਹਿਫੇ । ਮਂਪ੬-ਡਾਸ਼ ਬੇਠਾਵਨਿ । 
ਪਾ:=ਔਪਨੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦਸਤੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਕਿਸੈ ਪਾਸ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ 
ਕੁਛ ਨ! ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਗਾਰਾ 
ਸੁਡਾਵ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਚੁੰਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੁਠ ਅੱਜ ਕਲ ਵਾਂਗ੍ੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਕਾਫੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ । ਜਿਵੇ' ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕਿਦਾਰਾ ਰਾਗ ਗਹਿਣੇ ਰਖਿਆ 
ਸੀ, ਤਿਵੇ' ਮੰਢ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਰੁਪਏ ਹੁਧਾਰੇ ਲਏ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ 
ਘਚ ਜਾਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਆਉਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤੇ 
ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਾਂ ਚਿਰ ਸੇਵ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜਿਵੇ ਅੱਜ 
ਕਲ ਬੀ ਕਈ ਕਮਾਅ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਸ਼ਗੀਆੰਂ ਲੇਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ 
ਲਈ ਰਕਮ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮੁਜਰੇ ਦੇਦੇ ਹਨ । ਊਪਾ:-ਕੋ । 



ਗੁ । _ (੧੮੨੦) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਜ ੪੪, 

ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰਾ।॥ਸਰਬ ਸੁਨਾਇ ਆਪਨੀ ਦਾਰਾ/ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ 

ਜਾਵੋਂ।ਪਾਸ ਰਹੋਂ ਸਭਿ ਰੀਤ ਰਿਬਾਵੋਂ॥੧੧॥ਹੋਹਿੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਹੈ' 

ਤਬਿ ਮੈਂ ਤੁਝ ਸੋਂ ਮੇਲ ਬਨੈ ਹੈ'ਯਹਿ ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਬੇਚਯੋ ਘਾਸੁਭੌਜਨ 

ਆਨਜਯੋ ਅਪਨ ਅਵਾਸ॥੧੨॥ਕਰਜੋ ਮੇਵੜੇ ਤਬਹਿ ਅਹਾਰਾ।ਅਚਮੋ;ਸੁਪੰਤ 

ਥਾ ਨਿਸਾ ਮਝਾਰਾ। ਉਠਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਤਿਸ ਕੇ ਸੈਗ ਚਾਲਾ। ਜਹਾਂ ਬਿਰਾਂਜਹਿ 
ਪ੍ਰਤੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ॥੧੩॥ਜਾਇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਰਸੁ ਥਿਲੋਕਯੋ। ਉਮਗਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਠ 

_ਜਿਨ ਰੋਕਜੋਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਵ। ਔਰ ਸਾਬ ਕਹਿ ਸੇਵਾ 

_ ਲਾਇਵ॥੧੪॥ਦੇਗ ਹੇਤੁ ਸਮਧਾ” ਨਿਤਿ ਲਯਾਵੈ । ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਗੁਰੂ ਜਿਮ 
ਭਾਵੈ । ਵਹਿਰ ਜਾਇ ਨਿਤ ਈਧਨ ਆਨੈ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਭਾਰ ਭਾਰੀ ਤਿਸ ਬਾਨੰ 
॥੧੫॥ਗੁਰ ਲੈਗਰ ਮਹਿ ਦੇਵਹਿ ਆਨਿ । ਕੋਜਨ ਖਾਇ ਕਗੰਹ ਗੁਜ਼ਰਾਨ 
। ਪ੍ਰੌਮ ਲਗਨ ਮਹਿੰ ਰਹੈ ਨਿਮਗਨ। ਰਿਦੈਂ ਬਿਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭਿ ਭਗਨ॥੧੬॥ 
ਕੇਤਿਕ ਦਮੋਸ ਬਿੰਤੀਤੇ ਜਬੈ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਬੂਝਯ ਤਬੈ।“ਮੰਵ ਸਿੱਖ ਇਸ 
ਬਲ ਜੋ ਆਵਾ । ਕਯਾ ਸੋ ਕਰਹਿ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਖਾਵਾਂ! ॥੧੭॥ ਇਕ ਸਿਖ ਨੰ 
ਬਿਰਤੌਤੁ ਸੁਨਾਯੋ/ਜਬਿ ਕੋ ਇਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੋ ਆ। ਈਂਧਨ ਕੌ ਸਕੇਲ ਬਹੁ 
ਲ਼ਯਾਵਗਿ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖਾਵਹਿ? ॥੧੮॥ ਭਯੋ ਹੁਕਮ “ਸੇਵਾ ਮਹ 

_ ਛਾਸੀ। ਕਰਤਿ ਬਿਗਾਰਨ ਅਪਨੋ ਕਾਮੀ”। ਅਚਹਿ ਅਹਾਰ ਮਜੂਰੀ ਸਮ 
ਹੁਇ। ਤੁਰਤ ਰਿਦੈ ਕੀ ਮਲ ਕੋ ਨਹਿ ਖੁਇ॥੧੯॥ ਕਹੂੰ ਅਪਰ ਤੋਂ ਭੋਜਨ 
ਖਾਇ।ਗੁਰ ਲੰਗਰ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਇ।ਜਿਤੋ ਅਹਾਰ ਕਹੂੰ ਤੇ ਪਾਵਹਿ । ਦੇਹਿ 
ਅਪਰ ਕੌ ਲਘ ਨਿਜ ਖਾਵਹਿਂ"॥੨੦॥ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਿਸੇ ਹਟਾਯਹੁ ਤੇਸੇਕਰਨ 
ਲਗੋ ਤਿਮਿ, ਕਹਿੰ ਗੁਰ ਜੈਸੇ । ਸਿੱਖਯਨ ਤੇ ਜਾਚੀਹ ਅਰੁ ਖਾਇ। ਸੰਭਿ 
ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਸੇਵ ਕਮਾਇ ॥੨੧॥ ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਖਾਇ; ਦੇ ਆਨ'।ਮਨ 

_ ਅਪਨੇ ਦਿਢ ਨਿਸ਼ਬੈ ਠਾਨਿ।ਭਯੋ ਸਰੀਰ ਸੁ ਦੁਰਬਲ ਛੀਨ'। ਗੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰੰਮ 
ਰਿਦੈ ਦਿਢ ਪੀਨ" ॥੨੨॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਵਾਂ ।ਬੋਹੁ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿਹ ਸਮਝਾਵਾ । “ਤੇ' ਅਪੁਨੀ ਸਭਿ ਵਸਤੁ ਗਵਾਈ । ਮਹਿਖੀ 
ਧੇਨ ਲਟੀ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੩ ॥ ਸਰਬ ਸ਼ਰੀਕਨਿ ਨਿੱਦ ਉਚਾਰੀ ।-ਇਨ 
ਸਰਵਰ ਕੀ ਮਨਤ' ਬਿਸਾਰੀ।ਢਾਹੁ ਮੁਕਾਮ ਕਾਮ ਕਿਯ ਬੁਰੋਸੋ ਅਬਿ ਇਸ 

ਭਾਵ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂ ਮਿਲਾਂਗਾ।“ਬਾਲਣ । ਕਚਿਆਈ ਹੈ । $ਕੌਮ/“ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਥੋੜਾ 

ਆਪ ਖਾਵੇ । #ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੇਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ।” ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਿੱਸਾ।'ਬਹੁਤ ਤਕਫ਼ਾ।“ਮੰਨਤਾਪੂਜ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੨੧ ) ਫਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੪੪. 

ਕੇ ਗਰ ਮਹਿ ਪਰੋ ॥੨੪॥ ਖੀਨ ਪਦਾਰਬ ਘਰ ਕੇ ਹੋਏ । ਦੁਖ ਪਾਯੋ ਘਰ 
ਉਜਰ ਜੋਏ-ਜਾਇ ਉਪਾਇ ਕਰੋ ਅਬਿ ਕੋਈ”।ਕੈ ਨਿਜ ਪੀਰ ਮਾਨੀਏ 
ਸੋਈ॥੨੫॥ਸਨਿ ਕੈ ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਤਬਿ ਕਹਜੋ“ਸੱਤਨਾਮ ਧਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਿ 
ਲਹਜੋ । ਹਾਕਮ ਲੇਇ ਨ ਚੋਰਯੋ ਜਾਇ । ਜਲ ਮਹਿ ਗਲ ਨ ਅਗਾਂਨ 
ਜਲਾਇ ॥੨੬॥ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਨਿਖੂਟਹਿ ਨਾਂਹੀ । ਕਰਹਿ ਸਹਾਇ ਮਰਣਿ 
ਦਖ ਮਾਂਹੀ । ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਿਦੈ ਸੈਭਾਰਨੋ। ਪਛੁਤਾਵਹੁਂ, ਬਯ ਬਹੁਤ 
ਬਿਸਾਰਯੋ”॥੨੭॥ ਢਿਮੁ ਕਹਿ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਤਬਿ ਗਯੋ।ਸੇਵਾ ਬਿਥੋ ਜਾਇ 
ਮਨ ਦਯੋ।ਕਾਸ਼ਟ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਭਾਰ ਕੋ ਲਯਾਵੈਸਭਿ ਲੈਗਰ ਕੀ ਕਾਰ ਚਲਾ- 
ਵ॥੨੮॥ਇਕ ਦਿਨ ਵਹਿਰ ਗਯੋ ਹਿਤ ਦਾਰ ਬੀਨਿ ਬੀਨਿ ਕਰਿ ਬੌਧਯੋ 
ਭਾਰ।ਨਹਿੰ ਪਹੁੰਚਜੋ ਉਠਵਾਵਨ ਵਾਰੋ। ਘਟੀ ਚਾਰ ਵਧਿ ਲਗੀ ਅਵਾਰੋ#॥ 

੨੯॥ਧਰਿ ਸਿਰ ਪਰ ਜਬਿਪੁਰਿ ਕੌ ਗਮਨਾ।ਉਠੀ ਅੰਧੇਰੀ ਭੀਖਨਪਵਨਾ। 
ਕੈਕਰ ਸਿਕਤਾ ਖੈਂਚਤਿ ਬਹਜੋ । ਅੰਧਕਾਰ ਕਛੁ ਜਾਇ ਨ ਲਹਮੋ ॥੩੦॥ 
ਸਨਮੁਖ ਪੌਨ ਹਟਾਇ ਪਿਛਾਰੀ” । ਭਾਰ ਸਮ੍ਹਾਰਤਿ ਗਮਹਿ ਅਗਾਰੀ”। 
ਉਠੀਧੂਰ ਆਂਖਨ ਮਹਿ ਛਾਈਚਲਤਜੋ ਨਹਿ ਕਛੁ ਪਰਹਿ ਦਿਸਾਈ॥੩੧॥ 

ਇ ਪੰਥ ਪਾਵਹਿ ਥਿੰਬਿ ਜਾਹਿ1।ਚਲਯੋ ਆਇ ਬਡ ਸੈਕਣ ਮਾਂਹਿਨ। 
ਕੋ ਕਪ ਥੋਰੋ ਜਹਿੰ ਪਾਨੀ।ਭਯੋ ਤਿਮਰ ਕੁਛਿ ਪਰਹਿ ਨ ਜਾਨੀ ॥੩੨॥ 

ਗਿਰਯੋ ਮੰਵ ਤਿਸ ਕੇ ਬਿਚੁ ਜਾਇਸਿਰ ਪਰ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕਾਠ ਸਮੁਦਾਇ।ਭਾਰ 
ਸੈਭਾਰਯੋ ਸਿਰ ਪਰ ਰਖਨੋ।=-ਭੀਜ ਨ ਜਾਇ ਨੀਰ ਤੇ-ਲਖਜੋ ॥ ੩੩ ॥- 
ਅਟਕਹਿ ਲੌੰਗਰਈ'ਧਨਬਿਨਾਂ।ਮੋਕਹੁ ਦੋਸ਼ ਹੋਇਹੈਘਨਾ=।ਖਰੋ ਕ੍ਪਮਹਿ 
ਬਾਰਿ ਮੜਾਰ'” । ਸਿਮਰਹਿ-ਕਿਮ ਹੁਇ ਗੁਰੁਨਿ ਅਹਾਰ$=॥ ੩੪ ॥ ਪ੍ਰੰਮ 
ਰੈਗ ਇਕ ਘੂਮਤਿ ਗੁਰਕੈ । ਲੌਕ ਲਾਜ ਕੁਲ ਕਾਨ ਨਿਵਰਿਕੇ। ਧਨੁ ਤ੍ਰਿਯ 
ਤਨਜਾ ਸੁਤ ਕੋ ਤਯਾਗ।ਰਾਖਜੋ ਦਿ੍ੜ੍ ਕਰਿ ਗੁਰ ਅਨੁਰਾਗ ॥੩੫॥ਕੋਜਨ 
ਅਲਪ੫,ਅੰਗ ਦੁਰਬਲ ਹੈ।ਗੁਰ ਪਗ ਪ੍ਰੋਮ ਧਰਮੋ ਬਡ ਬਲ ਹੈ"'।ਕਰੀਪ੍ਰੇਮ 

ਮੰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ । “ਚੁਰਾਇਆ । “ਵੰਫਿਆਂ । (ਸੈਂ) ਕੁਲਾਈ ਰੱਖਿਆ (ਨਾਮ) ਹੈ। “ਲੱਕੜੀਆੰ 
ਵਾਸਤੇ । ਓਦੇਰੀ । ?ਸਾਹਮਣੀ ਹਵਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ । “ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

ਅੱਗੇ । ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥਿੜਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । "ਜਲ ਵਿਖੇ ਖੜਾ ਹੈ। 

੧੧ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਵੱਡਾ ਬਲ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ___ 'ੱਪ=-ਕੀਜੀਏ ਕੋਈ । 
ਪਾ੧-ਜਾਇ । ੫:-ਪਾਇ। 

ਜ਼ 



ਨੇ ਬੈਂਚ ਬਿਸ਼ਲਰਰਕ ਲ ਗਯੋ ਗੁਰੂ ਤਤਕਾਲ॥੩੬॥ਸੈਕਟ ਜਾਨਿ ਸਿੱਖ 
ਕਹੁ ਹੋਵ।-ਕੂਪ ਬਾਰ ਸਿਰਭਾਰ ਖਰੋਵ।ਬੀਤਹਿ ਇਸਹਿ ਜਾਮਨੀ ਸਾਰੀ। 

ਖਰੋ ਰਹੈ ਨਹਿ ਭਾਰ ਉਤਾਰੀ-॥੩੨੭॥ਉਠੇਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਿ ਗਮਨੇ ਐਸੇਕੁੰਚਰ 
ਕੇ ਮੋਚਨ ਹਿਤ ਜੈਸੇ।ਨੰਗੇ ਪਾਇ ਉਤਾਇਲ ਡਾਲਤਿ।ਹਰਭਰਾਇ'" ਨਹਿ 
ਵਸਤ ਸੈਭਾਲਤਿ॥੩੮॥ਦਾਸ ਉਪਾਨੰ” ਲੈ ਕਰਿ ਧਾਏ।ਕੇਤਿਕ ਧਾਇ ਮਿਲੇ 
ਅਪ ਆਂਨਹ? ਹਕਮ ਕਰੇਤੇ । ਤਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹੁੰਢੇ 
ਉਤਲੀਤੇ ॥ ੩੯ ॥ ਹੁਤੋ ਸਮੀਪ ਪਹੁਂਚੇ ਜਾਇ । ਧਾਇ ਧਾਇ ਸਿਖ ਆਨਿ 
ਮਿਲਾਇ।ਕੁਪ ਤੀਰ ਬਿਤਹੋਇ ਉਚਾਰਾ।ਕੌਨ ਅਹੈਂਤੂੰ ਕਸ਼ਟ ਮੜਾਰਾ?। 

_੪੦॥ਕਾਸ਼ਟ ਭਾਰ ਸੀਸਪਰਧਰਜੋ।ਕਯੋਂ ਨਹਿੰ ਗੇਰਤਿ ਜਲ ਮਹਿ ਖਰਜੋਊ। 
ਆ "ਮ ਹੈ ਮੇਰੋ ਨਾਮੁ । ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਧਾਮ॥੪੧॥ ਇਤਨੇ 
ਨ, ਮਣ 9. ੨੬੦ ਅਸੁਵਾਰੀ ਲੈ ਆਏ । ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੇਗ 

ਤੂਰਨ।ਸਿਵਕਾਲਯਾਏ ਜਹਿੰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ॥੪੨॥ਦਾਮਨਿ ਕੂਪ 
ਬਿਖੈ ਲਟਕਾਈ। ਕਹਜੋ ਕਿ “ਗਹਿ ਆਵਹੁ ਉਪਰਾਈ“। “ਪੁਰਬ ਭਾਰ 

ਨਿਕਾਸਨ ਕਗੋਰਹੈਂ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਨਹਿੰ ਜੇ ਅਥਿ ਧਰੌਂ॥੪੩॥ਪੁਨ ਪੀਛੇ ਮੁਝਲੋਹ 
ਨਿਕਾਸਿਲੇ ਈ'ਧਨ ਚਲਿਹੋਂ ਗੁਰ ਪਾਸਮਰੱਜੂ ਸੇਗਿ ਬੋਧਿ ਕਰਿ ਭਾਰਾ । 
ਖੈਂਚ ਵਹਿਰ ਕੋ ਨਰਨਿ ਨਿਕਾਰਾ ॥੪੪॥ ਪੰਛੇ ਤੇ ਦਾਮਨਿ ਗਹਿ ਹਾਥ । 

ਨਿਕਸਯੋ ਤਯਾਗ ਕੂਪ/ਬਲ ਸਾਘ/ਸ਼੍ਰੀਅਰਜਨ ਠਾਂਢੇ ਢਿਗ ਦੇਖਿਪਾਇਨ 
ਪਰਜੋ ਸੁ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਖ॥੪੫॥੬ਇਹੁ ਕੁਛ ਨਈ ਨ ਰਾਵਰਿ ਬਾਤ/ਸਿੱਖਨਕੇ 
ਸਹਾਇ ਦਿਨ ਰਾਤਿ । ਗਜ ਕੌ ਕਸ਼ਟ ਭਯੋ ਜਬ ਭਾਰੀ । ਕੁਸਮ ਅਰਪ 
ਕਰਿ ਕਰੀ ਗੁਹਾਰੀ'॥੪੬॥ਲਛਸਮੀ ਚਰਨਪਾਦਕਾ'ਛੋਰਿਤਜਿ ਖਗਪਤਿ“ 
ਧਾਏ ਗਜ ਓਰ । ਲੀਨ ਬਚਾਇ ਡੁਬਤੇ ਜਲ ਤ । ਬਿਰਦ ਸੇਭਾਰਿ” 
ਸਹਾਇਕ ਬਲ ੩0੪੭॥ਨਹਿੰ ਸੇਵਕ ਦਖ ਸਕਹੁ ਸਹਾਰੀ । ਸ਼ਕਤਿਹੀਨ 
ਕਸ ੨ ਆਪ ਮਦ 

॥ ੪੮॥ ਗਨ ਰਾਵਰ ਕੋ ਕੌਨ ਗਿਨਾਵੋ । ਜਿਨ ਕੌ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰਦਾ 
ਗਾਵੈਂ।“ਮਾਂਗ ਮਾਂਗ ਭੋ ਸੰਵ ! ਸੁਜਾਨਾ|ਹਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਲਿਹੁ ਬਾਂਛਤਿਦਾਨਾ 
॥੪੯॥ ਘਾਲ ਪਰੀ ਸਭ ਤੇਰੀ ਥਾਏ। ਜਗਤ 'ਕਲੋਸ਼ ਛੁਟੇ ਸਮੁਦਾਇ”। 

"ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ।"ਜੋੜ।₹ਰੱਸੇਲਿਆਓ।੯ਪਾਲਕੀ।“ਉੱਪਰਨੂੰ।=ਮੰਢ ਟਲਿਆ। “ ਪੁਕਾਰ"ਲਛਮੀ 

ਤੇ ਪਊਏ। “ਗਰੁੜ  "“ਭਾਵ,ਇਹ ਗੱਠ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸਾਡਾ ਬਿਰਦ ਭਗਤ ਵਛਲਹੈ। 



ਰ ਪਰ (੧੮੨੩) _ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੪੫. 
ਇੀ ਰਾਵਰਿ ਪਾਸਿ।੫੦॥ਸਕਿ ਤੋ 

ਹਰ ਅਰ ਜਨ ਨਾਮ ਬਿਠ ਰਹੋ ਨ ਕੋਲੇਤੁਮਰੇ ਪਦ ਅਗਥੰਦ 
ਮਨਿੰਦ । ਮਮ ਮਾਨਸ ਮਹਿੰ ਦਿਪਹੁ ਮੁਕੰਦ” ॥ ੫੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ 

_ ਪੁਨਹਿ ਬਖਾਨਾ।“ਅਪਰ ਸਾਂਗਿ ਭੋ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਨਾ!।“ਗੁਰ ਜੀ ਦਾਸਨ ਪਰ 
ਅਸ ਭੀਰ੧ ਸਭਿ ਨ ਸਕਹਿ ਸਹਿ ਹੋਇ ਅਧੀਰ”੧੫੨॥/ਸੁਨਹੁ ਮੰਵ ! 
ਕੌਚਨ ਮਲ ਮਿਲਿਯੋ । ਘਟਹਿ “ਸ ਜਜੋਂ ਜਯੋਂ ਅਗਨੀ ਢਲਿਯੋ । ਤਾਉ 
ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਸਧਿ ਹੋ ਕੋਸ਼ ਬਿਖੈ ਲੇ ਪੱਯਤਿ ਸੋਇ॥੫੩॥ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ 

_ਸਿੱਖ ਉਦਾਰੇ । ਮੋਖ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਉਚਿਤ ਸੁਧਾਰੇਂ । ਕਰਿਯਤਿ ਹੈਂ ਸੋਅਪਨ _ 
ਸਰੂਪ/ਜਿਸਮੇਂਪੱਯਤਿ ਅਨੰਦ ਅਨੂ੫॥੫੪॥ਇਹੁਭੀਦਯੋ ਔਰ ਲਿਹੁਜਾਢੇ _ 
ਸੁਨਤਿ ਮੰਵ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਾਢੇ॥ ਅਪਨੋ ਸਿਦਕ ਦਾਨ ਦਿਹੁ ਸੋਇ। ਹੂ 
ਸਦਾ ਅਜਾਚੀ ਬ੍ਿਤਿ ਅਥਿ ਹੋਇ॥੫੫॥ਇਮੁ ਕਹਿ ਚਰਨ ਬੈਦਨਾ ਠਾਨੀ। 
ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਖੈ ਮਤਿ ਬਹੁ ਮਸਤਾਨੀ॥ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਤਿਸ ਕਾਲਗਸਿਖ ਰ੍ 
ਕੀ ਮੰਹਮਾ ਕੀਨ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੫੬ ॥ ਸੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥_ 

__ ਮੰਵ _ਪਿਆਗ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੁ _ਮੰਢੇ ਪਿਆਰਾ ॥ 
ਮੰਢ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਬਾ ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ” ॥ ੧ ॥ ਰ 

ਚੌਪਈ ॥ ਅੰਗ ਸੈਗਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਯਹੁ। ਆਤਮ ਗਜਾਨ ਤੁਰਤ ਹੀ 
ਪਾਯਹੁਕਹ3£8ਵ ਤੂੰ ਅਥਿ ਗਿਹ ਜਾਲਿਹੇਤ ਗੁਰੂਕੇ ਦੇਗਚਲਾਇ॥੫੭॥ 
ਨੌ ਨਿਧਿ ਸਿੱਧਿ ਅਠ ਰਹਿ ਪਾਈ । ਕਰਹ ਸਮਾਜ ਜਿਤਿਕ ਮਨ ਭਾਈ। 
ਇਮੁ ਕਹਿ ਚਢਿ ਡੇਰਨ ਕਹੁ ਆਏ । ਸਭਿ ਮਹਿ ਸੁਜਸੁ ਭਯੋ ਬਿਦਤਾਏ 
॥੫੮॥ਮੰਵ ਗਯੋ ਗ੍ਰਿਹ ਸਭਿ ਕੁਛ ਪਾਯੋ । ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਤ੍ਰ ਸੁਤਾ ਗੁਨ ਗਾਯੋ 
ਮਣ ਅਨੇਕ ਹੀ ਅੰਨ ਪਕਾਵੇ । ਗੁਰੂ ਅਰਥ ਅਰਥੀਨ ਅਚਾਵੈ॥੫੯॥ 
>> -੩=੬-- ਸਬ ਪਉ -ਮਭ ਲਉ 

ਜਨ ਅਸ ਦਰ ਸਕਲ 
ਗਿਲ ਬਲਾ ਰ ਰਾਸ “ਭਾਈ ਮੰਵ' (੩ ਚਡਨਨ ਨਾਸ ਚੱਤ੍ਹਾਰਸਤੀ ਅੰਤੁ ॥ ੪8 # 

ਵੇਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀ 

"ਬਮੁਹਤਾਜ ਰਹਾਂ । ਕਦ ਏੋਯਿਆ। ਕੈਸੀ ਕਠਲਤ ₹,(ਧੀਭਜ ਹੇ ਜਾਣਰੀ । ਇਹੇ _ 
ਮਿਨ ਜਿ ਭਜ ਅਲਕਾ ਈੜੀ ਹੈ।ਉਹ ਲਾ ਮਿ । ਅਤ ੂਪ ਪਰਨੇ ਦੇ ਕਗ 

_ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰੀਦੇ ਹਨ । ?ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ । “ਪਾਲਕੀ। __ 
ਕਂ ਪਸ-ਸਹਿ। 1ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਵਾਕ ਜਗਤ ਪੂਸਿੱਧ ਹਨ । 

੨ =ਡ॥੦===੨ ਅਕਕਕਕ=ਾਕ== "ਦੇ -ਦ=ਦ ਲੀ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੨੪) _, ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੪੫. 

ਪ੍ਰਭੁ ਚਢੇ ਮੈਗਤਿ ਸੈਂਗ ਬਿਸਾਲ॥੧।ਚੰਪਈ॥ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਸੈਗਤਿਆਵੈ। 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਪਾਵੈ।ਅਆਨਹਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕੌਰ । ਧਰਿ 
ਕਰਿ ਬੈਦਤਿ ਹੈ ਕਰ ਜੋਰ॥੨॥ਜਾਮ ਜਾਮਠੀ ਤੇ ਗੁਰ ਜਾਗੇ। ਸੌਚਾਚਾਂਰ” 
ਕਰਨਿ ਅਨੁਰਾਗੇਂ । ਸੀਤਲ ਜਲ ਤੇ ਕਰਹਿੰ ਸ਼ਨਾਨ । ਲਾਇ ਸਮਾਧਿ 
ਧਰਹਿ ਉਰ ਧੜਾਨ॥੩॥ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਹਿ ਬਿਰਤਾ ਗਹੈਂ।ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਜਹਿੰ 
ਲਿਪਤ ਨ ਅਹੈਂ।ਚੇਤਨ ਸੁੱਧਅਖੰਡ ਅਨੈਦਇਕਰਸਆਂਤਮ ਸਦਾਮੁਕੰਦ 
॥੪॥ ਆਸਾ ਵਾਰ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਹਿੰ । ਸੈਗਤਿ ਸੁਨਹਿ ਕਲੂਖ ਨਸਾਵਹਿ । 
ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਸ਼ੈਦਰ ਰਾਗਮਿਲਿ ਬੈਠਤਿ ਸਿਖ ਜਿਨ ਬੜੁਭਾਂਗ ॥੫॥ 
ਪੁਕੁ ਸੋਂ ਰਾਗ', ਵਿਸ਼ਯ ਵੈਰਾਗ।ਉਪਜਹਿ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਗਤੀ ਲਾਗ” । 
ਅੰਮਿ੍ਤ ਕੇ ਸਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ“। ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲ 

_॥੬, ਭੋਰ ਹੋਤਿ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥ । ਕੁੰਕਮ ਚੋਦਨ ਤਿਲਕਾਂ ਸੁ ਮਾਥ। 
ਸੁਖਮ ਸੇਤ ਵਸਤਰ ਤਨ ਧਰੈ । ਬੈਠਿ ਵਹਿਰ ਸਿੱਖਨਿ ਅਘ ਹਰੇਂ ॥ 7 ॥ 
ਜਥਾ ਉਦੈ ਹੁਇ ਰਵਿ ਭਗਵਾਨ$ਕਰਹਿ ਪੁਨੀਤ ਸਬੋਧ” ਜਹਾਨ। ਤਥਾ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੁਇ ਜਾਹਰਿ'।ਦਰਸ਼ਨਸ਼ਾਂਤਿ ਦਿਖਾਵਹਿੰ ਬਾਗਰ[॥੮॥ 
ਗਯਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈਂ' । ਪਿਖਿ ਪੰਕਜ ਗਨ ਦਾਸ ਬਿਗਾਸੈਂ। 
ਕਪਟ ਪਾਪ ਤਮ ਦੂਰ ਬਿਲਇ'”ਸੇਤ ਮਧੁਪ ਅਤਿਸ਼ੇ ਹਰਖਾਇ॥੯॥ਜਾਮ 
ਦਿਵਸੁ ਲਗ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਟਹਿ ਕਲੋਸ਼ । ਬਹੁਰੋ ਦੇਗ 
ਤਯਾਰ ਹੁਇ ਜਾਵੰਗਿ ਸੁਪਕਾਰ ਤਬਿ ਆਨਿ ਜਨਾਵਹਿ॥੧੦॥ਲੇ ਸੈਗਤਿ 

_ਸਗਰੀ ਕੋ ਸੈਗ।ਬੈਠਹਿੰ ਪੰਗਤਿ ਲਾਇ ਅਤੌਗ""।ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਸਭਿਨਿ 
ਕੁਗਾਵੈਂ । ਉਠਹਿੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਬਿ ਸਭਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈਂ ॥ ੧੧॥ ਲੇਟਹੈ ਪੁਨ 
ਪ੍ਰਸੈਕ ਪਰ ਜਾਇ। ਕਿਤਿਕ ਸਮੈ ਸੁਪਤਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇ।ਵਰੇ ਦਿਵਸੁ ਜਥਿ 

੧ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ “ਪੂਕੂ ਨਾਲਪ੍ਰੇਮ੧ਢਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਗ । “ਡਗਤੀ ਦੀ ਲਗਨ । “ਅਮ੍ਰਿਤ 
ਵੇਲਾ।#ਸੁਰਜ ਦੇਉਤਾ।”ਸਾਵਧਾਨ।'ਪ੍ਰਸਿੱਧ । ਦਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
੧੦੩ਪਟ ਤੇ ਪਾ੫ (ਸੂਰਜ ਤੋਂ)ਹਨੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ""ਬੀੜਵੀਂ । ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਬੱਝਵੀਂ । 

#ਇਹ ਤਿਲਕ ਕੋਈ ਸੈਪ੍ਰਦਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੌਤੂ ਜਿਵੇ ਇਕ 
ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਤਕ ਆਪਣੀ 
ਮੇਜ ਦੇ ਸਨ। __ 7ਕਿੰਤੇ ਦੋਹੀਂ ਬਾਈ ਪਾਠ-ਬਾਹਰਿ=ਹੈ । ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ 
ਵਿਚ-ਬਾਹਰਿ-ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚ-ਜਾਹਰਿ-ਹੈ । ਰ 

੧ ਤਤ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ, ( ੧੮੨੫ ) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੪੫, 

ਉਠਿਬੋ ਕਹੈਂ।ਸਨੈ ਸਨੈ ਪੁਨਸਚਤਾ ਧਰੈਂ॥੧੨) ਕਿਤਿਕ ਘਟੀ ਤਬਿਕਥਾਂ 
ਸੁਨੰਤੇ । ਭਗਤਿ ਸੁ ਬ੍ਹਮ ਗਯਾਨ ਨਿਰਟੰਤੇ" । ਪੁਨ ਕਿਰਤਨ ਕੌ ਵੇਲਾ 
ਹੋਇ।ਧਰੇ ਪ੍ਰੋਮ ਸਨਿਤੇ ਸਭਿ ਕੋਇ॥੧੩॥ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਕਰਿਤੇ ਬਹੁਕਾਲ । 
ਮੇਟਹਿੰ ਦਾਸਨ ਕੇ ਜਮੁ ਜਾਲ।ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਉਠਿ ਉਪਦੇ ਸ਼ਹਿ ਸਿੱਖਨ 
ਬਖਸ਼ਸ਼ਿ ਹੋਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਹਿ/੧੪॥ ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਨੌਨਿੱਧਿ ਖਰੀ ਹੈਂ। ਦੇਤਿ ਸ 
ਜਿਸ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਹੈ । ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਂ“ ਆਤਮ ਗਤਾਨ। ਪਾਵਹਿੰ, 
ਅਪੁਨੋ ਬੰਧਨ ਹਾਨ'॥੧੫॥ ਨਾਮ ਬਹੋੜਾ ਜਾਤਿ ਸੁਨਾਗਆਨਿ ਪਹੂਦਜੋ 
ਗੁਰੁ ਦਰਬਾਗਪ੍ਰੇਮ ਸਾਥਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਕੀਨਾ। ਮਸਤਕ ਪਗ ਪੰਕਜ ਧਰਿ 
ਦੀਨ॥੧੬॥ਖਰੋ ਰਹਜੋ ਦੇਖਤਿ ਚਿਰਕਾਲ। ਕ੍ਰਿਪਾਧਾਰਿ ਬੂਝਮੋ ਸੁ ਕਿਪਾਲ। 
੪ਮਹੋ ਬਹੋੜਾ ਸਾਚੀ ਕਹੀਅਗਿਨਹੀ' ਦਰਾਵਨ ਕੌਚਿਤ ਚਹੀਅਹਿ ॥੧੭॥ 
ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਹੁ ਕੌਨ ਪ੍ਰਕਾਰਕੌਨ ਕ੍ਰਿੱਤ ਕਰਿ ਕਰਹੁ ਅਹਾਰ?। ਜਬਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨੁ ਬੂੜੀ ਬਾਤ । ਸੁਕਚਤਿ ਭਾਖਤਿ ਕੈਪਤ ਗਾਤ# ॥੧੮॥ ਹਾਥ 
ਜੋਰਿ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ। “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਘਟ ਕੇ ਜਾਨੀ” । ਕ੍ਰਿਤਿ 
ਸੁਨਾਂਰੋ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਿਹੌਂ।ਕਾਲ ਬਿਤਾਵੇਂ ਉਦਰ ਸੁ ਭਰਿਹੌਂ॥।੧੯॥ਸੁਠਿ ਗੁਰ 
ਕਹਯੋ “ਕਿਰੰਤਿ ਕਰਿ ਕੋਈ । ਧਰਮ ਸਮੇਂਤਿ ਨ੍ਰਿਬਾਹਹਿ ਸੋਈ। ਕਪਟ 
ਬਿਹੀਨ ਜੀਵਕਾਂ ਕਰੈ । ਪਰ ਕੀ ਵਸਤ ਛੁਪਾਇ ਨ ਧਹੈ ॥੨੦॥ ਤਿਸ ਮਹਿੰ 
ਬਾਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਤ,ਖਾਵੈ । ਤਿਸਿ ਕੋ ਉਰ ਨਿਰਮਲ ਹੁਇ ਜਾਵੈ” । ਬਿਨਤੀ 
ਜੁਗਤਿ ਬਹੋੜੇ ਕਹਜੋ।ਕੈਪਤਿ ਲੋਚਨਤੇ ਜਲਬਹਨੋ॥੨੧॥/ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ 
ਮਹਾਂ ਅਧਰਮੀ । ਪਾਪ ਕਿਰਤਿ ਨਿਤ ਕਰੌਂ` ਕੁਕਰਮੀ । ਮਾਤ ਪਿਤਾਦਿ 
ਘਰਾਵਹਿੰ ਘਾਟ। ਚੋਥੋ ਭਾਗ ਲੋਓਉ' ਮੈਂ ਕਾਟਿ' ॥੨੨॥ ਅਵਰ ਨਰਨਿ ਕੀ 
ਗਿਨਤੀ ਕੋਹੈਂ।ਜੋ ਬਨਜਾਇ ਸੁ ਲੇਉਂਤਿਤੌ ਹੈ ਧਰਮ ਅਧਰਮਨ ਜਾਨਉ: 
ਕੋਈ । ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾਂ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤਿ ਸੋਈ ॥੨੩॥ ਮਹਾਂ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਆਯਹ 

“ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੇ । “ਜਮ ਦੇ ਜਾਲ । ਪਹਿਰ ਰਾਤ (ਗਈ) ਉਪਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਉਠਦੇ 
ਸਨ । ਉਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਤਕ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਗਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਰ੍ਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਲੈਕੇ ਭਾਢ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਰੂ ਰ੍੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਵਾਰਾ 
ਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਵਾ । “ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੬ਸਰੀਰ ਕੈਬਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ । “ਜਾਣਨਹਾਰ । 
ਦਜੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਬੀ ਮੈਥੋਂ ਕਿਸੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਘਾੜ ਘੜਾਉਣ ਤਦ ਬੀ ਮੈ” ਵਿਚੋਂ' ਚੇਥ/ ਹਿੱਸਾ ਟੁਕ 
ਲੈੱਦ। ਹਾਂ । “ਭਾਵ, ਹੇਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਕੀਹ ਹੈ। #੫!:-ਕੀ। 7ਪ੩-ਕਿਰਤਿ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਰਜ । _ (੧੮੨੬) ਰਸਿ ੨। ਅੰਨ ੪੫, 

ਸ਼ਰਨੀ।ਰਹਯੋ ਨ ਗਯੋ ਕਿੱਤਿ ਨਿਜ ਬਰਨੀ। ਕੂਰ ਹਜ਼੍ਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਮ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਵਰ ਕੋ ਲਹਮੋ ॥ ੨੪॥ ਨਾਮੁ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਮਾਰਾ । 

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰ ਬਿਰਦ ਉਦਾਰਾਂ। ਜਬਹੁ ਬਹੌੜੇ ਸਾਚੀ ਕਹੀ । ਸ੍ਰੀ ਅਰ- 

ਜਨ ਜੀ ਸਭਿ ਉਰ ਲਹੀ॥੨੫॥ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵਾ। “ਕਹਾਂ ਕੁਰ 

ਮਹਿੰ ਤੂ ਲਪਟਾਵਾ । ਕੱਰ ਕਰਿ ਅਘ ਕੋ ਸੈਚਹਿੰ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਅੰਤ ਕਾਲ 

ਜਮੁ ਵਾਸ ਬਿਲੌਦ॥੨੬॥ ਕੋਟਿ ਜਨਮੁ ਦੁਖ ਸਹੈਂ ਘਨੇਰੇ। ਕੌਨ ਸਹਾਇ 

ਹੋਇ ਤਿਸ ਬੇਰੇ । ਅਪਰ ਤਯਾਗ ਕਰਿ ਜਾਵਹਿੰ;ਭੋਹੇ" ! ਕਰੇ ਕਰਮ ਹੋਵ ਹ 

ਗਿ ਤੋਰੇ'॥ ੨੭॥ ਸੋ ਵਲ ਦਏ ਬਿਨਾਂ ਨ ਬਿਨਾਸਹਿ।ਕਰੇ ਕੁਕਰਮ 

ਡੌਹਿ ਕੌ ਗ੍ਰਾਸਹਿੰ4 ਰਹੈ ਇਕਾਂਕੀ ਸੈਕਟ ਪਾਵੈੱਪਛੁਤਾਵਹਿੰ ਸਿਰ ਧੁਨ 

ਬਿਲਪਾਵਹਿੱ॥੨੮॥ਯਾਂਤੇ ਸੱਤਜਨਾਮ ਕਰਤਾਗਸਿਮਰਹੁ ਨਿਸੰਦਨ ਹੋਇ 

ਉਧਾਰ । ਤਕਾਗਹੁ ਜਗ ਜੈਜਾਰ ਜੁ ਗ੍ਰਸਯੋ । ਜਿਮੁ ਝਖ ਤੋਰਹਿ ਜਾਰ ਜ 

ਫਸਯੋ#॥ ੨੯॥ ਸੁਖਕਾਰੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੈਭਾਰਹੁ। ਕਰਨਿ ਕੁਕਰਮ ਬ੍ਰਿਤੀ 

_ਹਟਕਾਰਹਸਤਿਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਬੇ ਗੁਜ਼ਾਰਹੁ। ਧਰਮ ਜੀਵਕਾ” ਮਹਿ ਚਿਤ 

ਧਾਰਹੁ॥੩੦॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਰਸੀਲੇ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਕਾਰਨ ਪਰਮ 

ਕਟੀਲੇ' । ਭਾਗ ਬਡੇ ਮਸਤਕ ਜਿਸ ਜਾਗੇ । ਤੀਖਨ ਤੀਰ ਸਮਾਨ ਸੁ 

ਲਾਰੇ॥੩੧॥ਗਦਗਦ ਭਾ ਸੁਧਿ ਸਰਬ ਬਿਸਾਰੀ.ਪ੍ਰੇੋਮ ਮਹਾਂਅੱਸ਼੍ਨਿਕੋ ਡਾਰੀ। 

ਪ੍ਥਮ ਕੁਕਰਮਨ ਕੋ ਪਛੁਤਾਵਤਿ । ਗੁਰ ਕੌ ਬਚਨ ਰਿਦੈ ਪੁੰਨ ਭਾਵਤ
ਿ॥ 

੩੨॥ ਲਗਜੋ ਸੇਵ ਕਰਿਬੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ।ਬਧਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਉਰ ਕ
ੀ । 

ਕਿੜਿਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿੰ ਤਿਸ ਕੋ ਹੇਰਕਰਜੋ ਨਿਕਦਨ ਮੋਹ ਬਡੇਰਾ 
॥੩੩॥ 

ਕਪਾ ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਕਰਿ ਬਖਸ਼ਜੋ ਨਾਮੁ ਜਿਸ ਤੇ ਭਏ ਸੰਪੂਰਣ ਕਾਮੁ। ਸਤਿ- 

ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਮ ਮੈਂ ਪਾਗਾ । ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੌ ਸੋਯੋ ਜਾਗਾਂ ॥੩੪॥ ਭਯੋ 

ਬਹੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ । ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਯੋ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਕਹਮੋ “ ਕ 

ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਹ ਕੋ ਜਾਵਹੁ। ਉਰ ਅਨੰਦ ਕਰਿ ਗਾਰ ਗੁਨ ਗਾਵ;॥੩੫॥ ਕ ੬ 

ਖਿਤਾਵਹ ਮਿਲਿ ਸਤਿਸੈਗਪ੍ਰੋਮਾਭਗਤਿ ਬਿਖੈਮਨ ਰੌਗ।ਕਰੀ ਬਹੋੜੇ ਪੁਨ 

੧ਹ ਭੇਲੇ ! “ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ । "ਤੇਹੇ ਕੀਤੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨਗੇ । 

€ਰਵ ਪਾਪੀ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਰਕੋ ਇਕੱਲਿਮਮੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। “ਹੋਵੇਗ
ਾ । #ਜਿਵੇਂ 

ਫਲ ਫਿਚ ਫਸਿਆ ਮੱਛ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੱਟੇ । "ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ੀ । “ਸਾਰੇ 

ਢਿਕਾਰਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਫਣ ਵਾਲੇ । 



ਸੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੨੭) ਗਾਸਿ ੨ / ਅੰਸੂ ੪੬, 

ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਰਾਵਰਿ ਦਾਸ ॥੩੬॥ ਕੌਨ ਜੀਵਕਾ ਕੌ ਮੱ 
ਕਰੌਂਊਜਿਸ ਤੇ ਭਵਜਲ ਦਸ਼ਤਰ ਤਰੌਂ।ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਦੋਸ਼ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਈ 
ਅਬ ਰਾਵਰ ਆਗਤਾ ਦਿਹ ਸੋਈ॥॥੩%॥ਸ਼ੀਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ 
। ਤਕਾਗਹੁ ਕਲ ਕੀ ਕਿਰਤਿ ਕੁਕਾਰੀ' । ਮਮ ਹਿਤ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿੰ ਲੰਗਰ 
ਕੀਜੈ।ਆਇ ਛੁਧਿਤ ਨਰ ਤਿਨਕੋ ਦੀਜੈ॥੩੮॥ਮਮ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਸਦਾਂ ਕਮਾ- 
ਲਹੁਤਨ ਤੇ ਹੈਤਾ" ਬੁੱਧਿ ਉਠਾਵਗਸੁਖ ਦੁਖ ਮਾਹਿ ਮਾਨਹੁੰ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਣਗ 
ਰਹਹੁ ਹਰਖ ਜੁੰਤਿ ਸਦਾ ਨਿਮਾਣਾ” ॥ ੩੯॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੀਖ 
ਸੁਖਾਰੀ । ਗ੍ਰਿਹ ਗਮਨਯੋ ਕੀਨਸਿ ਉਰ ਧਾਰੀ । ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਬਿਲੌਵ 
ਨਿਮਗਨ । ਗੁਰ ਚਰਨਨਿ ਕੀ ਲਾਗੀ ਲਗਨ ॥੪੦॥ ਦੋਹਰਾ॥ਇਸ ਬਿਧਿ 
ਜਿਤ ਕੋ ਜਾਤਿ ਹੈਂ ਮਿਲਹਿ ਸੁ ਹੋਤਿ ਨਿਹਾਲ । ਆਨਿ ਬਿਰਾਜੇ ਸੁਧਾਸਰ 
ਚਹਤ ਚਿਨਾਵਨ” ਤਾਲ ॥੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਗਾਸੇ 
'ਬਹੋੜੇ ਕੋ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਪੰਚ ਚੱਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਜੂ ॥ ੪੫ 

___ ੪੬. [ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਸਿਖ ਕਰੇ ਦਯੋ ਉਪਦੇਸ਼ । ਸਿਮ- 

_ਰਤਿ ਹੈਂ ਸਤਿਨਾਮ ਕੋ ਮੇਟਤਿ ਸਕਲ ਕਲੋਸ਼ ॥ ੧ ॥ ਝੰਪਈ ॥ ਸਨ 
ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਕੀਰਤਿ । ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਤਿ ਅਧਿਕ ਬਿਸਤੰ।- 
ਰਤਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਆਗੇ । ਭਏ ਜੁ ਸਿੱਖਯ ਮਹਾਂ ਬਡਭਾਗੇ 
॥ ੨॥ ਅਰੁ ਸ਼ੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਕੋਈ । ਪਾਇ ਸੁੰਮਤਿ ਹੋਏ ਸਿਖ ਜੇਈਸ਼੍ਰੀ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਸੁਨਿ ਕਾਗਜਿਹ ਸੇਵੇ ਵਲ ਪਾਇ ਉਦਾਰ॥੩॥ ਸੋ ਸਭਿ 
ਆਵਤਿ ਘਰ ਕੌ ਤਯਾਗੇ । ਖਨਹਿੰ ਮ੍ਰਿੱਤਕਾ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਕੇਤਿਕ ਕਗੀਹੈ 
ਪਜਾਵਨਿ“ ਕਾਰ।ਮਾਟੀ ਚੀਕਠਿ£ ਲੋਹੇ ਸੁਧਾਰ॥੪॥ ਸੌਦੇ ਮਾਂਹਿ ਈੱਂਟਕਾ 
ਵਾਰੈ।ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕਰਨਕੌਇਤ ਉਤ ਧਾਹੈਂ”। ਕੇਤਿਕ ਸਿਰ ਧੰਰ ਢੋਵਨ ਕਰਿ 

੧ਖੋਣੀ ਕਾਰ ਭਾਵ ਦੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ 
ਦੀ ਬਾਣ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਦੇਹ, ਦਯਾਨਤਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੁਨਜਾਹੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉਲਫ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ' ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਕਿ:-“ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਯੋ “ਕਿਰਤਿ 
ਕਰਿ ਸੋਈ । ਧਰਮ ਸਮੇਤਿ ਨ੍ਰਿਬਾਹਹਿ ਸੋਈ? । “ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੇੜਾ ਹੁਣ ਆਤਮ 
ਅਰੁਢ ਹੋ ਗਿਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗੜ ਉਧਾਰ ਦਾ ਸੇਸ਼ਟ ਕੌਮ ਸੈਂਪਕੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ 
ਕਾਰੀਗਰ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇ” ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਛੁਭਾਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆੰ 
ਸਨ। ੧ਹੌਗੜਾ । ਊਸਾਰਨਾ । “ਆਫਿਆਂ ਦੀ। ੬ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ । “ਧਰਦੇ ਹਨ । 



__ ਸਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੨੮ ) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੱਸੂ 9੬. 

ਹੀਂ।ਜਹਾਂ ਪਜਾਵੇ ਤਹਿ ਲੈ ਧਰਹੀਂ ॥% ਕੇਭਿਕ ਗਹਿ ਕਰਿ ਨਿਜ ਮਤਿ 

ਸੈਰ।ਚਿਨਹਿਂ ਸੁ ਈਂਧਨ" ਕਰਹਿ ਉਤੰਗਕੇਤਿਕ ਕੂਰਾਂ' ਕਰਂ ਸਕੋਲਨ 

।ਈਂਟ ਪਕਾਵਨ ਹਿਤ ਕਰਿ ਮੇਲਨਿ॥੬॥ਕੋ ਭੋਜਨ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਖਾਇ। 

ਸਭਿ ਦਿਨ ਗੁਰੁ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਇੰ । ਕੇੜਤਿਕ ਦਰਬ ਅਰਪ ਹੈਂ ਆਇ । 

ਬਿੰਦ ਮਿਹਨਤੀ ਦੇਤਿ ਲਗਾਇ ॥੭॥ ਕੇਤਿਕ ਦੇਗ ਅਹਾਰ ਕਰੌਤੇ । ਸਰ 

ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਗੇ ਰਹੈਤੇ । ਕੇਤਿਕ ਅਜ਼ਮਤਿ ਕੇ ਜੁਤਿ ਭਾਰੀ। ਜਾਇੰ ਨਿਸਾਂ 
ਨਿਜ ਸਦਨ ਮਝਾਰੀ॥੮॥ਹੋਤਿ ਭੋਰ ਕੇ ਆਵਤਿ ਸੋਈ। ਸਰ ਕੀ ਸੇਵ ਲਗੇ 

ਸਭਿ ਕੋਈ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਅਪਨੇ ਕੋ ਜਾਨਹਿੰ। ਸਗਰੇ ਦਿਵਸ ਟਹਲ 

ਕੌ ਠਾਨਹਿੰ ॥੯॥ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਸੋ ਜਾਨਾਹਿ 

ਸ੍ਰਾਮੀ। ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਚਹਤਿ ਬਿਬਾਰਾ। ਜੋ ਸਿਖ ਹੋਇ ਕਾਮਨਾ ਵਾਰਾ ॥ 

੧੦॥ ਇਸ ਜਗ ਕੇ ਸੁਖ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਦੀਨਿਪੁਨ ਪ੍ਰਲੋਕ ਮਹਿ ਸੁਭ ਗਤ 

ਕੀਨਿ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰ ਕੀ ਨਿਤਿ ਕਾਰ । ਹੁਘ ਜਾਤਿ ਖਨਿ ਵਹਿਰ 

ਨਿਕਾਰ/੧੧॥ਜੇ ਸਿਖ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਗਪੈਨੀ,ਘੇਪ ਕਿ ਪੇਠਹਾਰਤਖਤ 

ਹਜ਼ਾਰ; ਛੱਛ ਹਜਾਰਾ । ਕਾਬਲ ਨਗਰਿ, ਪਿਸ਼ੋਰ; ਕੰਧਾਂਰ' ॥੧੨॥ ਬਲਖ 

ਬਖਾਰਾ ਅਰੁ ਮੁਲਤਾਨ।ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ਿ ਜਾਨ। ਛਠੇ ਮਾਂਸਕੇ 

ਜੈਮਤ ਮਾਂਹੀਂ।ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇ ਗੁਰ ਪਾਂਹੀ ॥੨੩॥ ਰਹੈਂ; ਕਿਤਿਕ 

ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਸਰਿ ਕੀ। ਕਰਹਿੰ:ਪ੍ਰੋਮ ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਕੀ।ਬਹੁਰੋ ਸਤਗੁਰ 

ਕੇ ਢਿਗ ਆਇ।ਜਾਚਹਿੰ ਬਿਦਾ ਸਦਨ ਕੋ ਜਾਇੰ।੧੪॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਿਨ 

ਸੋਂ ਤਬਿ ਕਹੈਂ।/ਹੇ ਸਿਖ ! ਤੁਵ ਨੰਦਨ ਕੈ ਅਹੈਂ ਉਕੈ ਕ੍ਰਾਤਾ ਮਿਲ ਬਨਜ 

ਕਰੇਤੇ?। ਕਬਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਆਪ ਧਰੈਤੇ?॥੧੫॥ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸੋ ਬਾਕ ਭਨ 
ਹੈ।(ਪਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਸਿੱਖਤ ਬਨੇਹੈਂ । ਪੁੱਤ ਚਾਰ ਹੈਂ ਰਾਵਰਿ ਕਰੁਨਾ।ਬੈਠਿ 

ਦਕਾਨ ਬਨਜ ਕੌ ਕਰਨਾ? ॥੧੬॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗਰ ਤਿਹ ਸੋਂ ਫੁਰਮਾ!ਏ । 

੪ਵ ਸਭਿ ਦਿਹੁ ਹਮ ਕੋ ਇਸ ਥਾਇੰਗੁਰਪੁਰਿ ਮਹਿ ਬਸ ਕਰਹਿ ਦੁਕਾਨ। 

ਲਾਭਹਿ ਲਾਭ ਬਨਜ ਕੋ ਠਾਨਿ“੧੭॥ ਬਾਕ ਮਾਨ ਸੋ ਆਨਿ ਬਸਾਵੈਂ। 

ਜਿਸ ਕੇ ਜੁਗ ਸੁਤ ਇਕ ਤਹਿ ਆਵੈ।ਇਕ ਦਿਸ਼ਿ ਅਪਨੋ ਸਦਨ ਦਿਨ 

ਦਿਸਿ ਦੁਸਰਿ ਸਰ ਸੁਧਾ= ਬਨਾਏ ॥੧੮ ॥ ਦੋਨਹੁੰ ਬੀਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਪਵਾਯੋ । 

ਚਿਣਦੇ ਹਨ ਬਾਲਣ । “ਕੁੜ' । ੩੧੬” ਮਹੀਨੇ ਯਾ ਸਾਲ ਫਿਜ ! “ਵਿਉਪਾਰ ਕਰਨੇ । 

“ਉਸਰਵਾਕੇ । 5ਮੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੨੯) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੪੬. 
ਗਨ ਹਾਟਨ ਕੋ ਬਜੋਂਤ ਬਨਾਯੋ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਲੋਂਕਿ। 
ਆਵਹਿ ਸਿੱਖ ਕਰਹਿ ਨਿਜ ਓਕ'॥੧੯॥ਆਪਨ”ਬੀਚ ਬਜਾਰ ਬਨਾਵੈੱ? 
ਬਸਨ ਹੇਤ ਨਿਜ ਸਦਨ ਚਿਨਾਵੈਂ। ਨਰ ਗਨ" ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਹੋਵਨ ਲਾਗੇ । 
ਆਨਿ ਆਨਿ ਬਾਸਹਿੰ"ਬਭਿਭਾਗੇ ॥੨੦॥ ਕਰਨਿ ਲਗੇ ਬਿਵਹਾਰ ਬਡੇਰੇ। 
ਜਹਿ ਕਹਿੰ ਅਪਨੇ ਸਿੱਖ ਜੁ ਹੇਰੇ। ਤਹਿ ਤੇ ਆਪ ਬੁਲਾਵੈਂ ਨਾਬ। ਲਾਗਹਿਂ 
ਸੇਵ ਜੂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਬ॥੨੧॥ਕੇਤਿਕ ਸਿੱਖੜ ਆਪ ਤੇ ਆਏ।ਕਿਨਹੁੰ ਵਿਗ 
ਨਰ ਪਠੇ ਬੁਲਾਏਪਪੁਰਨ ਹੋਤਿ ਜਾਚਨਾ ਜਜੋਂ ਜਹੋਂ। ਸਠਿ ਸਨਿ ਜਸ ਆਵੈ 
ਸਭਿ ਤਜੋਂ ਤਜੋਂ ॥ ੨੨ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਫੁਫਰੇ ਗ੍ਰਾਮ" ਬਿਖੈ ਬਸੈ ਬਹਿਲੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਰ 
ਜਾਟ।ਬੂੰਡੀ ਕਰ ਮਹਿੰ ਧਾਰਿ ਕੈ ਕਰਹਿ ਸ਼ੇਖ ਕੌਂਠਾਟ॥੨੩॥ਝੌਪਈ॥ਬਹੁੜੇ 
ਮਾਨਖ ਸੋਗ ਲਗਾਇ। ਪਰਸਹਿ ਜਾਇ ਨਿਗਾਹੇ ਥਾਇ । ਸਰਵਰ ਕੌ 
ਮੁਰੀਦ ਨਿਤ ਰਹੈ“ਸਲਤਾਨੀ”ਤਿਸਕੋ ਸਭਿ ਕਹੈਂ॥੨੪॥ਗੁਰੁ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 
ਸੁ ਪਠਾਯੋਗਯੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਕਲ ਸੁਨਾਯੋ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕੋ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਦ॥ 
ਕਹਜੋਨ ਮੇਲਿ ਤਿਨਹੁੰ ਸੋ ਕਦਾ॥੨੫॥ ਹਮ ਕਥਿ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਕਬਿ ਗਏ । 
ਲਿਖਿਨਿ ਪਵਨਿ ਕੋ” ਪ੍ਰਥਮੁਨ ਭਏਤਿਨਿ ਸਮੀਪਿ ਕਿਮ ਜਾਵਨ ਬਨੈਮ 
ਦੇਖਹੁ ਕਰਿ ਬਿਚਾਰ ਨਿਜ ਮਨੰ।੨੬॥ਭੇਖ ਭਿਰਾਈ"ਕੋ ਤਨ ਕਰੋਂ। ਖੂੰਡੀ 
ਖਲਰਾ' ਗਲ ਮੰਹਿਂ ਧਰੋਂ।ਇਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਨਰ ਗਨ ਸਾਰੇ। ਮੁੜ ਸਨਮਾਨਦਿੰ 
ਚਲ।ਹੈ ਪਿਛਾਰੇ ॥੨੭॥ ਮੁੱਖ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਮੁਰ ਬਡਿਆਏ। ਰਹੈ' ਸੈਂਕਰੇ 
ਨਰ ਚਹੁੰਘਾਈ । ਮੈਂ ਆਗੇ ਬਿਤ ਹਇ'" ਸਲਤਾਨ। ਜਾਰਤਿ"' ਕੋ ਕਰਿ= 
ਵਾਇ ਮਹਾਂਨ ॥੨੮॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਅਬਿ ਬਾਤ । ਤਿਹ ਤਜਿ ਚਲਨਿ 
ਬਨੈ ਕਿਸ ਭਾਂਤ।ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਦੇਖੇ ਕਿਸ ਥਾਨ । ਮੂਰਖ ਭੀ ਨ ਪ੍ਰੰਵਰਤਹਿ 
ਜਾਨ ॥੨੯॥ ਇਮ ਸਨਿਕੋ ਸਿਖ ਚਲਜੋ ਸ ਗਯੋ। ਗਰ ਸੋਂ ਸਰਬ ਜਨਾਵਤਿ 
ਭਯੋ । “ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਨਾਂਹਿਨ ਮੇਲੀ"। ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਹਿ, ਆਇਸੁ 
ਪੇਲ॥੩੦॥ਸਨਿ ਸਿਖ ਤੇ ਸਗਰੀ ਤਿਸਿ ਬਾਤਿ। ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਬੋਲੇ ਮੁਸ- 
ਕਾਤਿ । “ਬਹੁਰ ਜਾਇ ਕਹੁ ਹੁਕਮ ਹਮਾਰਾ। ਸਧਿ ਨ ਰਹੀ ਤੁੰਵ ਰਿਦੇ 
ਮੜਾਰਾ ॥੩੧॥ ਯਾਂਤੇ ਜਾਤ"! ਤੁਰਕ ਕੀ ਗੋਰ'' । ਮਾਨਹਿ ਬਿਠ ਬੁਧਿ ਤੇ 
ਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।“ਹੱਟੀਆਬਹੁਤ ਲੋਭੀ । ਏਫਸਣਲਰ।“ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਹੈ,ਵਫੜੇ ਭਾਈ ਗੇ। 
੬ਭਾਵ ਸਰਵਰ ਦਾ।” ਕੌਈ ਕਦੇ।" ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦ। ਨਗਾਂਹੇ ਦਾ ਚੇਲਾ।“ਖੱਲ ਦੀ ਬੇਲੀ 
-₹ਅਗੇ ਹੋਕੇ (ਮੁਖੀ ਹੋਕੇ) । "੯ਜ਼ਜਾਰਤ, ਯਾਹੂ । "੨ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀ। “"ਜਾਂਦ ਹੋਂ । “ਕਬਰ ਤੇ । “ਪਾ:-ਢਿਨਾਂਵੈ' । [ਪਾ:-ਸੇਵਾ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੩੦ ) ਗਸਿ ੨। ਅਸੂ 8੭. 
= ___ ਡੱਟ ੩੩੩=੩੩== <=============ਤਤਲ 

ਕਰ ਜੋਗਭੇਡ ਚਾਲ ਨਰ ਮੰਦਨ ਕੋਰੀ। ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਵਿਰਤਿ ਅਪਰ ਕੌ ਹੈਰੀ ॥ 

੩੨॥ ਬੁਰੀ ਭਲੀ ਨਹਿੰ ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਗਿਮਾਨਹਿ ਤੁਰਕ ਜਨਮ ਕੋ ਹਾਂਰ । 

`ਦਹਿ ਲੋਕਨ ਮਹਿ ਨਹਿਨ ਸਹਾਈਪੂਜਹਿੰ ਗੋਰ, ਨਰਕ ਪੁਨ ਪਾਈ॥੩੩॥ 

ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਘਰ ਕੋ ਦਾਸ ਸਦੀਵਾ। ਸੇਵਾਂ ਕਰਤਿ ਮਹਾਂ ਮਨ ਨੀਵਾ। ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ 

ਭਾ ਅਵਤਾਰ ਹਮਾਰ।ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੈਂ ਸਾਬ ਸੈਭਾਰ॥੩੪॥ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੌ 

ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਇ'। ਸਮਾਂ ਭਯੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਅਬਿ ਆਇ । ਅਨਿਕ ਜਨਮ 

ਮਹਿੰ ਘਾਲੀ ਘਾਲ।ਤਿਸ ਕੌ ਵਲਿ ਅਥਿ ਮਿਲਹਿ ਬਿਸਾਲ ॥੩੫॥ ਜਿੰਸਿ 

ਅੰਮਿ੍ਤ ਕੋ ਜਾਚਤਿ ਜਬੈ/ਸਮਾਂ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੋਅਬੈਂ ਇਮ ਸਨਿਕੈਸਿਖ 

ਪੁਨਹ ਸਿਧਾਯੋ।ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਮਾਨ ਬਤਾਯੋ ॥੩੬॥ “ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਕੌ 

ਮੇਲੀ ਅਗੈਮੁਕਤਿ ਹੋਨ ਕੌ ਜਾਚਤਿ ਰਹੈ । ਸੋ ਅਥਿ ਸਮਾਂ ਪਹੂਚਮੋ ਆ 

ਗਰਢਿੰਗ ਚਲਹੁ ਲੋਹੁ ਸੋ ਪਾਇ॥੩੭॥ਸੁਨਿ ਬਹਿਲੋ ਚੱਕ੍ਰਿਤਹੁਇ ਰਹ-। 

ਕਿਤੀ ਬਾਰ ਸੋਝਤਿ ਪੁਨ ਕਹਜੋ । ਮੈਂ ਅੱਗਕਾਨੀ ਜਾਨਤਿ ਨਾਂਹੀ। ਹੂਤੇ 

ਜਨਮ ਕਿਤਿ ਜਾਚਤਿ ਆਹੀ”?॥੩੮॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਤਾ ਕੋਇ ਦਿਖਰਾਵੈਂ । 

ਨਿਜ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਿ ਮੋਹਿ ਬੁਲਾਵੈਂ?। ਇਮਿ ਕਹਿ ਸਿਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ । 

ਨਿਮੜੋ ਗੁਰੂ ਦਿਸ਼ ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਾਨੀ॥ ੩੯ ॥ਭੌਰਿ ਭਯੋ ਸਿੱਖ ਕਰਜੋ ਬਿਸਰ- 

ਜਨ । ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਕੈ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ ਭਨਿ“। “ਸਤਿਗੁਰ ਪਤਾ ਦੇਹਿ ਜਥਿ 

ਮੋਹੀ। ਤਬਿ ਆਵਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਿਤ ਹੋਹੀ! ॥ ੪੦ ॥ ਯੋਂ ਸੁਨਿ ਗਯੋ 

(ਸਿੱਖ ਗਰ _ਖਾਸਿ। ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸਿ ।_“ਪਤਾਂ 

ਚਹਤਿ ਕਹਿ-ਮੈਂ ਅੱਗਕਾਨੀ-। ਭਾ ਅਧੀਨ ਕਹਿ ਬਿਨਤੀ ਬਾਨ ॥੪੧॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗ੍ਰਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਢੁਤਿਯ ਰਾਸੇ 'ਭਾਈ ਬਹਿਲੇ' ਪਸੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਖ

ਸ਼ਟ ਚੱਭਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੬ ॥ 

੪੭ [ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ-ਜਾਰੀ | । 

ਵੋਹਗਾ ॥ ਡਿਸਕੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੌ ਪਤਾ ਲਿਖਮੋ ਗੁਰ ਰਾਇਕਾਗਦ ਕਰਿ 

ਕੋ ਖਾਮ ਕੋ“ ਦੀਨਹ ਸਿੱਖਰ ਪਠਾਇ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ਬਹਿਲੋ ਨਿਕਟਿ ਸਿੱਖਯ 

ਪਨ ਆਯੋ । ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਿਖਰਾਯੋ । ਲੈਕਰਿ ਸਿਖ ਤੇ ਸਿਰ ਪਰ 

_ਰਖਤੋਖੋਲਕੋ ਕਾਗਦ ਪਠਿ ਸਭਿ ਲਖ੧॥੨॥ਪ੍ਥਮ ਜਨਮ ਕੇ ਇਕ ਦੁਇ 

“ਦੂਜੇ ਨੰ ਦੇਖਕੇ ਲਗ ਪੈਣਾ ਜਿਵੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਡ ਮਗਰ ਟੁਰਦੀ ਹੈ । "ਮਿਟਾਣ 

ਰਮ ਆਤ ਰਸ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ] ਕਹਿਕੇ / “ਬੇਦ ਕਰਕੇ । 

%ਪਘ੬-ਸੂ ਧਾਯੋ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ___ (੧੮੩੧) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੪੭ 
ਦੇ ਦਦ=ਦ= ”==੩=== ਦਾਦੇ = =-ਦਦਦ== 

ਪਤੇ । ਪਠਿ ਕਰਿ ਅਚਰਜ ਚਿਤ ਮਹਿ ਅਤੇ । ਕਰਿ ਬਿਚਾਰ ਉਰ ਇਮ 
'ਠਹਿਰਾਈ।-ਜਾਨੋ' ਬਨਹਿਂ' ਗੁਰੁ ਸ਼ਰਣਾਈ॥੩॥ਜੇ ਅਬਿ ਭਾਗ ਜਗੇ ਕੁਛ 
ਮੋਰੇ। ਮਿਟਹਿ ਜਗਤ ਬੈਧਨ ਦਖ ਘੋਰੇ । ਜਿਸ ਹਿਤ ਮੁਨਿ ਜਨ ਕਰਹਿੰ 
ਉਪਾਇ।ਰਾਜ ਬਿਭੂਤਿ ਤਜਹਿੰ ਸਮੁਦਾਇ॥੪॥ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੇਤ੫ ਕਹ 

ਤਾਪਤਿਕਰਹਿ ਜੋਗ ਜਿਸਹਿਤਦੁਹ ਪ੍ਰਾਪਤਿ”। ਸਤਿ ਬਨਿਤਾ ਕੌ ਤਯਾ- 
ਗਹਿੰ ਮੋਹ । ਬਿਚਗੱਹ ਸਦਾ ਇਕਾਕੀ ਹੋਹਿ ॥੫॥ ਨਿਤਾਪ੍ਰੱਤਿ ਮੈਂ ਪੂਜਕ 
ਸਰਵਰਅਨਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੈਂ ਬਹੁ ਨਗ ਅਬਿ ਮੈਂ ਗਮਨੌਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਂਸਿ 
ਪਰੌਂ ਸ਼ਰਨਿ ਕਰਿਕੈ ਅਰਦਾਸ ॥੬॥ ਤਹਿ ਗਮਨੇ ਮਮ ਸ਼੍ਰੋਯ ਜੁ ਅਗੇ। ਤੋਂ 
ਸਰਵਰ ਮੁਝ ਕਛੁ ਨਹਿ ਕਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮਨਿ ਕੋ ਸ਼ਭ ਫਲੋਅਸ ਗਯ- 
ਨਦ” ਸਤਿਗਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ॥੭॥ ਤਹਾਂ ਗਏ ਜੇ ਨਹਿ ਕੱਲਯਾਨ।ਤੌ ਮੁਝ ਕੋ 

ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਜਾਨਿ।ਗੋਮਨਤਿ ਕਰੈ ਬਿਘਨ ਸਮੁਦਾਇ'। ਕੌ ਸੁਪਨੇ ਮਹਿੰ 
ਕਛੂ ਜਨਾਇ-॥੮॥ ਕਹਜੋ ਬਹੁਤ ਗੁਰ ਸਿਖ ਨੇ ਤਾਂਹਿ । “ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੁਰਕ 

ਕਹਾਂ ਤਜਿ ਨਾਂਹਿ£$ ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੋ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਕੌ। ਜਾਨੋ ਪੂਰਬ ਸਮ 
ਹਿਤ ਤਾਂ ਕੋ॥੬॥ਇਮਿ ਮਨ ਠਾਨਿ ਚਲਯੋ ਘਰ ਤਜਾਰਿ। ਜਿਸ ਕੋ ਭਾਲ 

ਜਗੇ ਬਡਿ ਭਾਰਿ। ਬਾਂਮ ਦਾਹਿਨੇ ਸਨਮਖ ਸਾਗੇ। ਸੁੰਦਰ ਭਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਖ 
ਵਾਰੇ1॥੧੦॥ਸ਼੍ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭਿ ਜਗ ਦਾਨੀ।ਅਪਨੇ ਪਰ ਕਰੁਨਾ ਤਿਸ 
ਜਾਨੀ। ਤਊ ਭਿਰਾਈ ਭੇਸ ਧਰਜੋ ਹੈ। ਉਰ ਬਿਚਾਰ ਇਮ ਹਿ" ਕਰਯੋ _ 

ਹੈ॥੧੧ ॥-ਸਤੱਦ੍ਵ ਸਲਿਤਾਲਗ ਅਸ ਭੇਸ । ਨਿਜ ਮਹਿ ਧਰੋਂ 
ਅਸ਼ੇਸ਼। ਤਹਿ ਲੋ ਸੇਰਵਰ ਮੋਹਿ ਹਟਾਇ। ਤੋਂ ਹਟ ਆਉਂ ਨ ਗੁਰੁ ਢਿਗ 

_ਜਾਇ॥੧੨॥ਰਹੌਂ ਅਬਿਘਨ ਅਸਪਨ'”ਜਿ ਚਲਤ।ਤੌਂ ਨਿਜ ਭੇਸਅਰਪਹੌਂ 
ਸਲਿਤਾ"-ਮਇਮਿ ਮਨ ਧਾਰਿ ਚਲਜੋ ਮਗ ਮਾਂਹਿ । ਉਰ ਦੁਚਿਤਾ ਮਨ ਕੌ 
ਥਿਤਿ"' ਨਾਂਹਿ ॥੨੩॥ ਸਨੰ ਸਨ ਭਟ ਆਯੋ। ਕਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਅਸਨ ਕਛ ਖਾਯੋ । ਤਰੀ ਤੀਰ ਥਿਤਿ ਪਿਖਿਕਰਿ ਤਯਾਰ'“ਚੰਢ ਬੈਠਜੋ 

_ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । “ਕਠਨਤਾ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲ! ਹੈ । “ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ । ”ਗਯਾਨ 

ਦਾਤਾ । “ਗਾਵ ਸਰਵਰ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇ । $ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਸ਼ਚਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਛੱਭਦਾ। 

?ਜ਼ਗਤ ਦਾਤੇ ਦੀ । 'ਪੂਣ । ੯ਦਰਯਾ ਸਤਲੁਜ । “ਬਿਨਾਂ ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ । 

੧੧ਨਦੀ ਨੂੰ । ੨ਫਿਕਾਉ । "'ਤਗਾਰ ਬੇੜੀ ਕੌਂਢੇ ਖੜੀ ਦੇਖਕੇ । "ਪ੪=ਸੁਖ ਪੂਂਪਤਿ 

ਦੂਖ ਪ੍ਰਾਪਤਿ । 1ਪਸ=ਜਾਨੇ। ___ ;ਪਾ:=ਗੁਨਬਾਟੇ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੩੨) _ ਰਾਸਿ ੨ । ਅੱ] ੪2: 

#ਘਨ [ਹਤਪਾਰ॥੧੪॥ਜਬ ਨੌੰਕਾਆਈ।ਦੰਡਖਲਰਾ'ਦੀਨ 

ਪਾਈ ਮੈਸੇ ਛੋਰਿ ਏਕ ਦਿਸ਼ ਹੋਵਾਕ ਤੁਰਕ ਕੌ ਮਾਨਨਿ ਜੋਵਾਂ॥੧੫॥ 

ਬਡੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੀਚ ਸੋ ਗੈਰ। ਦੇ ਕਰ ਨਿਮੜੋ ਤਿਸਿ ਬੇਰਾ।ਚਿਤ ਮਹਿ 
ਨਿਸ਼ਝੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਧਰ ਆਸਇਕ ਮਨ ਹੁਇ ਗਮਨਮੋ ਗੁਰੁ ਪਾਸ॥੧੬॥ ਕਮ 

ਤੀ. ਰਲ ਹੋ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰਾ। ਬੈਠੇ ਜਿਹ ਠਾਂ 
(ਕਰਹਿ ਖਨਾਵਨਿ ਅਮਿਤ ਤਾਲ॥੧੭॥ਦੋਨਹੁੰ ਹਾਬ ਜੋਰਿ 

`ਗੁੱਝ ਦੀਨ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੈਦਨ । ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਲਖ, ਲੀਨਿ 
ਬਲਾਈ। ਮੈਂ ਅੱਗਜਾਨੀ ਲਥੋਂ ਨ ਕਾਈ ॥੧੮॥ ਬਿਰਦ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ 

ਤੁਮਾਰੇ।ਸ਼ਰਣਾਗਤਿਕੇ ਨਿਤ ਰਖਵਾਰੇ।ਰਾਵਰਿ ਕੇਰਿ ਆਸਰੇ ਆਏ। ਕੌਟ 

ਜਨਮ ਨਿਤ ਸੈਕਟਪਾਏ॥੧੯॥ਲਾਜ ਨਾਮ ਅਪਨੇਕੀਰਾਖਹੁ। ਲਖਿ ਸੇਵਕ 

ਮਝ ਸੇਵਾ ਭਾਖਗਮਹਿਮਾ ਹਮ ਨਹਿ ਲਖਹਿੰ ਤੁਮਾਰੀ।ਰਾਵਰਿ ਰੂਪ ਨਰਨਿ 
ਉਪਕਾਰੀ? ॥ ੨੦ ॥ ਬਿਨੈ ਸੁਨਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ । “ਹੁਇ ਸ਼ਰਧਾਂ ਤੇ 
ਕਾਰਜ ਪੁਰੂਦੇਵੀ ਦੇਵਨਿ ਤੇ ਫਲਪਾਵਨਿ।ਬ੍ਰਹਸਾ ਬਿਸ਼ਨੁ ਮਹੇਸ਼ੁਰ ਧਾ“ 
ਵਨਿ ॥੨੧॥ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਸਭਿ ਤੇ ਵਲ ਪਾਇ। ਬਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਕੁਛ ਹਾਥ 

ਨ ਆਈ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਲ;ਭਗੰਤ ਤੁਚ'ਸਾਗੈਗਯਾਨ ਤਰੋਵਰ ਉਦੋ ਉਦਾਰੇ 
॥੨੨॥ ਢਲ ਕੈਵਲ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ । ਜਿਸ ਤੇ ਸੈਕਟ ਹੋਇ ਨ ਕੰਇ। 

ਸ਼ਰਧਾ ਬਿਨ ਸਭਿ ਨਿਸ਼ਵਲ ਕਰਮ।ਸੁਧਰਹਿ ਰਿਦਾ ਨ ਪ੍ਰਾਪੰਤ ਧਰਮੁ॥ 
੨੩॥ ਸ਼ਰਧਾਂ ਸਭਿ ਤੇ ਪੂਰਬ ਚਹੀਅਹਿ ।ਜਿਸ ਤੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਫਲ 
ਲਹੀਅਹਿ” । ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨ ਢਿਹਾਰੰ'। “ਲਿਹ ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ 

ਕਰਹ ਅਹਾਰੀ ॥੨੪॥ ਅਬਿ ਤੀਰਥ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੀਜੈ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿਕੇ 

'ਮੈਗ ਮਿਲੀਜੈ।ਜਹਾਂ ਈਂਟ ਕੇ ਲਗੇ ਪਜਾਵੇ। ਬਹ ਈਂਧਨ ਕੋ ਸੈਗ ਪਕਾਵੇ 
॥੨੫॥ਤਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਬਹ ਕਰਿਹੰ।ਕਰਦਮ ਤੇ ਈਂਟਨ ਕੌ ਘਰਿਹੀ“। 

ਸ਼ਸ਼ਕ ਹੋਇ ਤਬਿ ਲੇਹਿੰ ਉਠਾਇ। ਆਵੇ ਬਿਖੈ ਧਰਹਿ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੨੬॥ 

ਜਿਮ ਨੀਕੇ ਪਾਕਹਿੰ ਗਨ ਆਵੇ# । ਤਿਮ ਈਂਧਨ ਬਿਧਿ ਸੇਂ ਦਿਹੁ ਪਾਂਵੇ। 

ਤਹਿ ਥਿਤਿ ਰਹੋ ਸਭਿਨਿ ਸੌਂ ਕਹੋ=ਇਹ ਤੀਰਥ ਕੀ ਸੇਵਾਂ ਲਹੋ-!।੨੭॥ 

ਇਮ ਸਨਿਕੈ ਬਹਿਲੋ ਹਰਖਾਯੋ।,ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਸਿੱਖਨ ਮਹਿ ਆਯੋ।ਕਰਿਬੇ 

ਲਗਜੋ ਟਹਿਲ ਤਿਨਿ ਸੈਗਿਿਸਕਲ ਦਿਵਸ ਜੇਤੋ ਬਲ ਅੰਗ'॥੨੮॥ਨਿਸਾ 
੧ਪੱਲ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨੀ ਭਿਰਾਈ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ । “ਤੁਰਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾਂ ਕੂੜਾ ਵੇਖਯਾ । 1ਛ% । 

$ਮਜੂਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ । “ਘੜਦੇ ਹਨ । #ਸਾਂਦੇ ਆਵੇ । “ਅੰਰਾਂ ਵਿਚ । 



_ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੩੩ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ 8੭”. 

ਭਏ ਜਬਿ ਫਿਰਹਿ ਅੱਧੇਰੇ । ਜਾਚ ਲੇਤਿ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਡੇਰੇ। ਅਲਪ ਅਹਾਰ 
ਤਬਹਿ ਕਰਿ ਰਹੈਗੁਰੁਪਗ ਪ੍ਰੋਮ ਰੈਨ ਦਿਨ ਲਹੋ॥੨੯॥ਦਿਵਸ ਬਿਖੈ ਨਿਤ 
ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ।ਸਿਮਰਨ ਕਰਤੇ ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਵੈਬੂੜ'ਲੋਕ “ਈਟਕਾ ਆਵੈ । 
ਕਿਸਤੇ ਇਹ ਨੀਕੇ ਪਕ ਜਾਵੈੱ?%੩੦॥ਤਬਹਿ ਕਿਸੁ ਨੇ ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਇ । 
ਬਿਸ਼ਣਾ ਜੇਕਰਿ ਇਨਮਹਿ ਪਾਇਤੋਆਛੀ ਪਾਕਹਿੰ ਹੁਇ ਲਾਲ। ਘਸੈਂ ਨ 
ਫੁਟਹਿੰ ਸੋ ਤਤਕਾਲ੩੧॥ਇਮ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰੇਰੇ ਸੁਪਰ” ਬਤੇਰੇਭਰੈ ਸੁਪ'ਲਦ 
ਰਾਸ਼ਭ ਪ੍ੇਰੇ”।ਈ'ਟਨ ਕੇ ਚਹੁੰਵੇਰੇ ਪਾਇਅਪਰ ਬਹੁਰ ਕੁਰਾ ਲੋਆਇ॥ ਰ 
੩੨॥ ਬਿਧਿ ਸੋਂ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਾਵੇ । ਗਨ ਈ'ਟਨ ਕੇ ਲਾਇ ਪਜਾਂਵੇ । 
ਪਾਕੀ ਬਹ ਸੈਂਦਰਕਈਲਾਲ।ਬਹਿਲੇ ਹਰਖਯੋਰਿਦੇਬਿਸਾਲ॥੩੩॥ਸ਼ੀਅਰ- 
ਜਨ ਲਖਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ।ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਯਨ ਕੀ ਪਿਖਿ ਸ੍ਰਾਮੀਕੁਛਕ ਈੀਟਕਾ 
ਨਿਕਟਿ ਮੰਗਾਈ।ਕੀਨ ਬਿਲੋਕਨ ਨੀਠ[ ਬਨਾਈ ॥੩੪॥ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੀਦੇ 
ਬਾਕ ਸੁਨਾਯੋ । “ਇਹੁ ਆਵਾ ਅਬਿ ਭਲੋ ਪਕਾਯੋ।ਅਤਿ ਸੇਵਾ ਬਹਿਲੋ.ਕੀ 
ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੁਰ ਕਰਤਿ ਵਿਸ਼ੇਖ॥੩੫॥ਅੰਤਹਕਰਣ ਭਯੋ ਨਿਰ- 
ਮਲੀਆ। ਬਿਸ਼ੈ ਬਾਸ਼ਨਾਦਿਕ ਸਭਿ ਦਲੀਆਂ। ਇਿਮਿ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਲਗਜੋ 
ਘਨੋਰਾ।ਕਰਹਿ ਪਜਾਵਨ ਕਾਜ ਬਡੇਰਾ ॥੩੬॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਗੁਰਬੈਸੇਕਹਯੋ ਲਾਂਗਰੀ ਆਇ ਸੁ ਐਸੇ“ਚੂਨ ਆਜ ਨਹਿ ਭਯੋ ਤਯਾਰੀ 
--- ਅਤ ਲਚਾਰੀ॥੩੭॥ਸ਼ੀ ਗਰ ਸਿੱਖਯਨ ਸਾਥ ਅਲਾਵ੧ 
੪ਆਜ ਦੇਗ ਗੋ” ਔਰਚਲਾਇ”ਸਨਿ ਬਹਿਲੋ ਹਇ ਖਰੇ ਉਚਾਰੀ।ਰਾਵਰ 
ਕਰੀ ਜੁ ਮੋਹਿ ਦਿਹਾਰੰ॥੩੮॥ ਸਰਬ ਇਕੱਤ੍ ਅਹੈ ਸੋ ਧਰੀ। ਮੈਂ ਨਿਜ 
ਗੁਜਰ ਅਪਰ ਬਿਧਿ ਕਰੀ। ਸੋ ਸਭਿ ਰਸਤ ਦੇਗ ਦਿਹੁ ਪਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ 
ਦਾਨ ਤਿਹਾਰੋ ਖਾਇ॥੩੯॥ਸ਼ਰੀਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਬੋਲੇਪੰਸੱਖਯ।॥ਅਬਿ ਨ ਵਿਰੋ 
ਘਰ ਘਰ ਹਿਤ ਭਿੱਖਯ।ਮਾਂਗ ਮਾਂਗ ਟਕਰੇ ਬਹ ਥਾਂਵਨ। ਸੋ ਸਭਿ ਹਮ ਕੋ 
ਕਰੋ ਖੁਵਾਵਨ ॥ ੪੦ ॥ ਅਬਿ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕਰਹੁ ਅਹਾਰਾ । ਨਹਿੰ ਜਾਚਹੁ 
ਤੁਹਿ ਭਾਉ ਉਦਾਰਾ । ਹਮਰੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਐਂਗੇ ਜਾਚੇ ਟੁਕਰੇ ਦੇਹੁ ਨ 
ਕੈਸ॥੪੧॥-ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਕਹਿ ਅਰਪਤਿ ਹਸੈਂਟੁਕਰੇ ਦੇਤਿ ਜੁ ਖੈਬੇ ਸਮੈ। 

੧ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ । “ਦੂੜੇ । ਛੱਜ । ਖੇਤ ਹੱਕੇ । “ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਸਨਾ ਆਦਿਕ ਸਭ ਨਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ । 
੬ਅਟਾ । ?ਕੋਈ ਹੋਰ । ਦਦਿਹਾੜੀਆਂ (ਦੀ ਮਜੂਰੀ। । ਆਂਪਾ--ਇਮਿ ਸੁਨ ਲਈ ਵਾਹੁਰੀ 
ਹਾਥ । ਭਰਹਿ ਸੂਪ ਕੌ ਤਿਸਿ ਕੈ ਸਾਥ । 1ਪਾ:-ਨੀਕ । 



-___ ਸ੍ਰੀ ਗੁਚ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। (੧੮੫੪) ___ ਰਾਸਿ੨। ਅੰਸੂ 8੭, 

ਹਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਤਿ ਆਇ'ਲੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਅਪਰ ਦੇ ਖ੍ਰਾਇ' ॥੪੨॥ 
ਆਧੋ ਭੋਜਨ ਆਪ ਅਚੈ ਹੈਂ । ਅਰਧ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਤੂੰ ਅਰਪੈ ਹੈਂ।ਤਜਹੁ ਬੁ 
ਅਰਵਹ ਦੇਗ਼ ਅਹਾਰਾਕਰਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋਂ ਤੀਰਥ ਕਾਰਾ॥੪੩॥ਸੁਨਿ ਬਹਿਲ 
ਮਾਨੀ ਗੁਰਬਾਨੀ। ਕਰਨ ਲਗੋ ਤਿਮ ਜਥਾ ਬਖਾਨੀ। ਬਹੁ ਨਰ ਖਨਾਹਿੰ 
ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰ । ਕਰਹਿਂ ਬਿੰਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੀ ਕਾਰ ॥੪੪॥ ਬਹਿਲੋ ਧਰਹਿ 
ਤੋਕਰ ਆਗੈ। ਖਨਹਿੰ ਸਿੱਖ ਇਕ ਭਰਿਬੇ ਲਾਰੀਬਹੁਤ ਮ੍ਰਿੱਤਕਾ ਪਾਵਹਿ 
ਤਾਂਹਿ। ਇਹ ਤਿਨ ਕੌ ਕਿਮ ਬਰਜਤਿ ਨਾਂਹਿ ॥੪੫॥ ਭਰਹਿੰ ਜੁ ਮ੍ਰਿਤਕ, 

ਚਖ ਲਾਵੈ। ਇਤ ਉਤ ਨ ਕਬਹੁੰ ਚਲਾਵੇ॥੪੬॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ 
ਕੋ ਦੇਖਤਿ ਰਹੈ“ਚਕਹ ਸੀਸ ਪਰਨੰਜਬਿ ਨਰਕਹੈ।ਦੁਇ ਤੈ ਨਰ ਉਠਦ- 
ਵਨ ਕਰੈਂ। ਗਿਨਹਿ ਨ ਕਛੂ ਸ਼ੁ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੈ ॥੪੭॥ ਵਹਿਰ ਗੇਰ ਪੁਨ 
ਆਵਹਿ ਦੌਗਗਰ ॥ਖ"ਪਿਖਹਿ ਬਿਰੈ ਤਿਸ ਠੌਗ ਹਸਨ ਹੇਤੁ ਨਰ ਭਰੈ' . 
ਬਿਸਾਲ।ਕੇਤਿਕ ਮਣ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੇ ਨਾਲ ॥੪੮॥ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕਰਹਿ ਹਾਸ 
ਤਿਸ ਕੇਗੇ ਕੁਛ ਨਹਿ ਗਨਹਿ ਗੁਰੂ ਦਿਸ਼ ਹੇਰੇ। ਭਾਰ ਉਠਾਵਹਿ ਜੇਤਿਕ 
ਪਾਵਹਿ ਵਹਿਰ ਫੋਰ ਦੌਗਲਿ ਪੂਨੇ ਆਵਹਿ ॥8੯॥ ਮੁਖ ਹੈ ਬਨਾ ਕਹਹਿ 

। ਪਿਖਹਿ ਪ੍ਰੋਮ ਗਾਤਾ ਰੈਗ ਮਾਂਹੂ॥ਜਬਥਿ ਲਗ ਗੁਰ ਬੈਠਹਿੰ ਖਨ- _ 
ਬ ਲਗ ਬਿਹਨਾਂ ਕਾਰ ਕਮ ॥੫੦॥ਜਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਰਾਜਹਿੰ 

ਬਲ ਬਲ ਅੱਕ ਕਾਰ ਪਜਾਵਨ ਟੌਰ।ਸੁਪਤਹਿਅਲਪ ਜਾਮਨੀ ਜਾਨ। 
ਸੇਵਹਿ ਸਰਬ ਸਮੈਂ ਹਿਤ ਠਾਨਿ॥੫੧॥ ਛੁਧਾ ਪਿਪਾਸਾਂ ਨੀਂਦ ਨ ਜਾਨਘਿ 

ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ । “ਠੇਤ੍ਾਂ ਦੀ ਟਕ ਲਾਵੇ । ੧ਗੂਫੁ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾਂ । “ਪ੍ਰੈਮ ਦੇ 
ਰੈਗ ਵਿਚ ਹੱਤਾ । “(ਤਦੇ ਬਹਿਲੋ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰ ਆਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਵੇ' ਜਾਕੇ । 
#ਮਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਅੱਤਯਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪੂਜਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੈ 

_ ਹਨ, ਧਗਨ ਮਗਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਉਂ ਪੂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਏਾ ਅਸਰ “ਪੂਜਕ? ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਰਹਿਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੇ 

ਦੁੱਕਰ ਖਾਬਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦ, ਸੀ, ਜਿਵੇ ਧਿਆਨ ਮਰਨ ਹੋਕੇ 
ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪਲ੍ਹਦਿਆੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਪੇਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਭ ਰਹੇ ਕੰਡੇ ਗੁਰ 

ਜੀ ਦੈਖ ਗੋ 
ਜਦ 'ਗੱਗ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਰੀਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਲਹਿਣਾ 
ਅੱਚੌਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਲਾਨਕ ਪੁਕਾਸ਼ ਉਤਰ੍ਹਾਰਧ ਅਧਨਾਗ 
3੩ ਤੈਂ ਅਗੇ । ਰ 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੧੮੩੫) ਰਾਸਿ ਕ। ਅਸੂ ੪੮, 

ਆਲਸ ਆਲਸ ਬਿਨ, ਸੇਵਾ ਸਵਧਾਨਹਿ।ਜਬਿ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਲਾਇ ਫਕ ਰਹੈ।ਜਥਾ 
ਚਕੋਰ ਚੋਦ ਕੌ ਚਹੈ॥੫੨॥ ਕਾਰ ਈੱ'ਫਕਾ ਕਰਹਿ ਪਚਾਵੈ । ਭਲੀ ਰੀਤਿ 
ਕਰਰ ਪ੍ਰੰਮ ਪਕਾਵੈਪੁਨ ਭਾਈ ਭਗੜੂ ਚਲਿ ਆਯੋ। ਤੀਰਬ ਕਾਰ ਕਰਨਿ 
ਲਾ ਲਾਯੋ ॥੫੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਬਚ ਕਹਜੋਜਿਸਨੇ ਜਨਮ ਜਗਤ 
ਮਹਿੰ ਲਹਜੋਮ੍ਰਿਤਕਾ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸੇ ਜਾਇ। ਖਨਹਿ ਕਬਹੁੰ ਕਬਿ ਸੀਸ. 
ਉਠਾਇ॥੫੪॥ ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ” ਪੂਸਗ 
ਬਚਨ? ਨਾਮ ਸਪਤ ਦੰਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੪੭ ॥ ਰ 

੪੮, [ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ” ।. ਭਾਈ ਲੱਖ] । ਰ 
ਦੋਹਰਾ।ਬੁੱਧੂ ਨਾਮ ਕੁਲਾਲ"ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਸਿਖ ਧੀਗ ਲਵਪੁਰਿ ਮਹਿ 
ਤਿਸ ਕੌ ਸਦਨ ਜਾਤਿ ਗੁਰੂ ਕੰ ਤੀਰ॥੧॥ਰੌਪਈ॥(ਸਿੱਖਕਨਿ ਕੀ ਥਹੁ ਸੇਵਾ 
ਕਰਿਈ ।ਪਰਮ ਕਿਰਤ ਕੀ ਜੀਵਾ ਧਰਿਈ । ਗੁਰੂ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰ ਕਰੇਤਾ । 
ਅਪਨੇ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਨਿਬਹੈਤਾ॥੨॥ਲਾਇ ਈਂਟਕਾ ਕੇਰ ਪਜਾਵੈ। ਬੇਚਹਿ 
ਪੁਰਿਮਹਿੰ ਗੁਜ਼ਰਚਲਾਵੈ।ਗੁਰ ਸਿੱਖਜਨ ਕੋ ਕਗੰਹਅਹਾਰਾ।ਪੁਗੰਹ ਭਾਵਨਾ 
ਰਿਦੇ ਮਝਾਰਾ ॥ ੩॥ ਏਕ ਬਾਰ ਤਿਨ ਕੀਨ ਪਜਾਵਾ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ 
ਦਰਬ ਕੋ ਲਾਵਧਬ੍ਰਿੰਦ ਮਜੂਰ ਕਾਰ ਕੋ ਕਰਿਤੇ।ਈਂਧਨ ਅਧਿਕ ਈ'ਟਕਾ 
ਧਰਿਤੇ॥੪॥ਗਿਰ ਸਮ ਉਚੇ ਚਿਨਿ ਕੇ ਕੀਨਾ। ਰਹੇ ਸਕੇਲਤਿ ਬਹੁਤ ਮਹੀਂ- 
ਨਾ।ਲਾਗਤਿ ਲਗਜੋ ਅਧਿਕ ਹੀ ਦਰਬਾ । ਲੀਨਿ ਬਣਕ ਤੇ ਰਿਣ ਕਰਿ“ 
ਸਰਥਾ॥੫।“ਬਿਕਹਿ ਈਂਟਕਾਂ ਦੈਬੋ ਤੋਹਿ।ਕਕਿਤਿਕ ਮਾਸ ਮਹਿ ਇਹ ਸਿਧ 
ਹੋਹਿ? । ਦਰ਼ਬ ਉਧਾਰੋ ਲੈ ਕਰਿ ਸੋਈ । ਦੇਤਿ ਮਜੂਰ ਮਜੂਰੀ ਓਈ॥੬॥ 
ਨਰ ਸਹੱਸਈ$ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈਂ।ਸੈਧਯਾ ਹੋਇ ਦਿਹਾੜ| ਪਾਵੈ। ਕਿਤਿਕ ਮਾਸ 
ਮਹਿ ਕੀਨ ਮਹਾਂਨਾ । ਅਗਨਿ ਲਾਇਬੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਨਾ ॥ ੭॥ ਬੁੱਧੂ ਕਰਿ 
ਬਿਚਾਰ ਉਰ ਨੀਕੇ।-ਪ੍ਰਥਮ ਪੂਜੀਐ ਪਦ ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ/ਹੁੱਇ ਨਿਰਥਿਘਨ 

`ਸੁ ਕਾਜ ਸਮਾਪਤਿਇਹੁ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਸੇਗਤਿ ਭਾਖਤਿ-॥੮॥ ਇਮਿ ਮਨ 
ਠਾਨਿ. ਕੀਨ ਪਸਥਾਨਾ । ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਵਿੱਸ਼ਿ ਗੁਰ ਜਾਨਾ । ਮਗ ਮਹਿੰ 
ਰਾ ਵਾ ਜਾ 

ਆ ਨ ਉਚਰੇ ਬਚਨ (ਅਨੁਸਾਰ) ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲਿਆ 
ਬੀਸ ਮੰ ਭਾ ਪਾ #“ਕਰਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ । 
ਕਰ ਜਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੩੬) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੪੯, 

ਸਰ ਮਹਿ ਕੀਨ ਸ਼ਨਾਨਾਜਪੁਜੀ ਪਾਠ ਸ-ਪ੍ਰੋਮ ਬਖਾਨ। ਨਿਜ ਮੰਦਿਰ 
ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਸੇਸਦਨ ਬਿਕ੍ਰੰਠ ਬਿਸ਼ਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਜੈਸੇ॥੧੦॥ਗਾਇੰ ਰਬਾਬੀ 
ਰਾਗਨਿ ਚਾਰੁ । ਜਿਨ ਸੁਨਿਬੇ ਫਲ ਪਾਇ ਉਦਾਰੂ।ਧਨ ਕੋ ਢੇਰ ਅਗਾਰੀ 
ਪਰਜੋਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਤੇ ਜੇਤਿਕ ਚਰ੧ੋ॥੧੧॥ਦਾਸ ਚਮਰ ਲੈ ਸੀਸ ਵੁਰਾਵੈ। 
ਆਸਨ ਪਰ ਬਿਤਿ ਗੁਰ ਦਤਿ ਪਾਵੈਂ।ਸਿਖ ਸਗਤਿ ਚਾਰਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਵਰਸ। 

ਮੁਨਿ ਗਨ ਮਨਹੁੰ ਸੈਭੁ" ਬਿਚ ਪਰਸੈਂ॥੧੨॥ਬੁੱਧੂ ਜਾਇ ਉਪਾਇਨ ਧਰੀ। 
ਤਬਿ ਅਰਦਾਸ ਮੇਵਰੇ" ਕਰੀਮਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੀ ਇਹੁ ਸਿੱਖ ਤੁਮਾਰਾ।ਜਾਗਾਤ 
ਰਾਵਰਿ ਸਿਦਕ ਉਦਾਰਾ॥੧੩॥ਬਹੁ ਧਨ ਸੈਗ ਪਜਾਵਾ ਲਾਇਵ।ਤਿਹੰ ਸਿਧਿ 
ਹੇਤ ਅਬੈ ਚਲਿ ਆਇਵ ।-ਪਾਕਹਿ ਨੀਕੋ-ਬਾਕ ਤੁਮਾਰਾ । ਚਹੜਿ 

__ ਕਹਾਯੋ,ਹਰੈਨਥਿਗਾਰਾ॥੧੪॥ਕਰੁਨਾਭਰੇਰਸੀਲੋਨੈਨ। ਸੁਨਿ ਇਸ ਕੋ ਪਿਖਿ 
ਕਰਿ ਕਹਿ ਬੈਨ । “ਕਾਂਰਜ ਤੋਰਿ ਸਿੱਧ ਹੁਇ ਜਾਇ। ਸੇਵਹੁ ਸਿੱਖਨ ਕੋ 
ਮਨ ਲਾਂਇ॥੧੫॥ਪਾਕ ਈਂਟਕਾ ਹੋਵਹਿ ਨੀਕੇ।ਕਰਹੁ ਮਨੌਰਥ ਪੂਰਨ ਜੀ 
ਕੋ॥ਇਮਿ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤਬਿ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀਪੁਨ ਆਯਹੁ ਲਵਪੂਰੀ ਮਹਾਨ॥॥ 
੧੬ਗੁਰੂ ਵਾਕਪਰ ਕਰਿ ਬਿਸਵਾਸਦਈ ਪਜਾਵੇ ਅਗਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਿਤਿ- 
ਕ ਦਕੋਸ ਮਹਿੰਮੂਹਰੀਖੋਲੀਪਾਕੀਈਂਟ ਭਈਬਹੁਮੋਲੀ॥੧੭॥-ਸਿੱਖਯਨ 
ਕੋ ਅਹਾਰ ਅਚਵਾਵੱਸਦਨ ਆਨਿ ਆਛੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇਂ। ਪੁਨ ਬੇਚੋਂ ਸਭਿ 
ਈਂਟ ਪਜਾਵੇਂ9।ਧਨ ਦੈਨੋਜਿਸ ਤੇ ਨਿਤ ਲਯਾਵੈਂਹ[-4੧੮॥ਸਦਨ ਜਾਇ 
ਕੈ ਕੀਨਸਿ ਤਾਰੀ । ਭੋਜਨ ਸ਼੍ਰਾਦਲ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ । ਸਿਖ ਸੰਗਤਿ 
ਬਹੁਤੇ ਬੁਲਵਾਏ।ਪਾਂਤਿਹ ਪਾਂਤਿ$ ਬਨਾਇ ਬਿਠਾਏ ॥੧੯॥ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀਰ- 
ਤਨ ਕੋ ਕਰਿਵਾਯਹ । ਗਾਇ ਰਬਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਯਹੁ। ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ 

ਬ੍ਤਾਇ ਅਹਾਰ। ਅਚਵਨਿ ਕੀਨਿ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ॥੨੦॥ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ 
ਸੰਭੇ ਸੈਗਤਿ ਆਫੇ।ਏਕ ਸਿੱਖ ਚਲਿ ਆਯਹੁ ਪਾਛੋ। ਕਰੀ ਜਾਚਨਾ “ਦੇਹੁ 
ਅਹਾਰੇ। ਗੁਰ ਹਿਤ ਤੇ ਕੀਨਸਿ ਤੈਂ ਤਯਾਰੇ! ॥ ੨੮ ॥ ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਅਬਿ 

“ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਨੋ ਜ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ । “ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ । “ਬਾਰੀ । “ਖੂਲਾਵਾਂ । “ਆਵੇ 
ਦੀ । $ਪੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ । ਰ 

#,ਮਜੇ ਤਾਲ ਖੱਕਿਆੰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਂ ਹੈ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀ ਬਣਿਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਮੈਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢੇ ਖਨੇ ਬਾਂ ਵਿਚ 
ਕੂਛ ਜਲ ਨਿਸਰ ਆਯਾ ਹੋਵੇ । ।ਪਾ:-ਪਜਾਵੇ । ਹੰਘਾ/-ਲਯਾਵੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੩੭) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੪੮. 
`ਤੇ >` ਦੇ ਤਤ 7) “ਤਤ 2੨੨੨੨੨੨੨੨੨੬-. ੧.“ ਕਕ”  ੨੩=੦ -<੬= ========= ਲੇ “==- ਗਲ ਸਕਜਲਲਲ===-=ਤ======ਲ=== ========ਤ= ਕਲ ਕਦ 

ਬਰਤਜੋ ਸਾਰੋ । ਪੂਰਥ ਆਵਤਿ ਕਰਤਿ ਅਹਾਰੋਂ । ਸਭਿ ਮੈਗਤਿ ਨੇ ਹਾਯ 
ਪਖਾਰੇਖਰੋ ਹੋਇ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੇ॥੨੨॥/ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧੂ ਸਿਖ ਤੇਰੋ। 
ਕੌਜਨ ਸਿੱਖ ਅਚਾਇ ਘਨੇਰੋ। ਰਾਸ ਪਚਾਵਾ ਆਇ' ਇਸੀ ਕੌ।ਤਮ ਕਰਨਾ 
ਤੇ ਪਾਕਹਿ ਨੀਕੋ” ॥੨੩॥ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਲੱਖੁ ਉਚ ਉਬਾਚਾ । ਬੁੱਧ ਰਹੜੋ 
ਪਚਾਵਾ ਕਾਚਾ। ਹੇਰਿ ਛੁਧਾਤੁਰ ਦਿਯ ਨ ਅਹਾਰਾ। ਨਹਿੰ ਪਾਕਹਿ; ਭਾ ਦੋਸ਼ 
ਉਦਾਰਾ” ॥ ੨੪ । ਸੁਨਿ ਬੁੱਧੂ ਲੱਖੂ ਸੈਗ ਕਹੈ । ਬਡਾ ਨਵੀਨ ਸਿੱਖਜ ਤੂੰ 
ਅਹੈਂ। ਮਮ ਕਾਰਜ ਹਿਤ ਗੁਰੂ ਉਬਾਚਾ।-ਪਕਹਿ ਪਜਾਵਾਂ ਰਹੈ ਨ ਕਾਚਾ- 
॥੨੫॥ਐਸੋ ਕੌਨ ਜੁ ਬਾਕ ਮਿਟਾਵੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਯੋ ਸਦਾ ਸਫਲਾਵੇ। ਭੋਜਨ 
ਸਮੈ ਨ ਪਹੁੰਚਯੋ ਆਪ । ਕਰੋਧ ਕਰੇ ਹਮ' ਦੇਤੋ ਸਰਾਪ ]॥੨੬॥ “ਹਮ ਭੀ ਹੈਂ 

` ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਨੇ । ਨਹਿੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਰਿ ੜਿਰਿਪਤਾਨੇ । ਰਹੈ ਪਚਾਵਾ 
ਕਾਚਾ ਜਾਨ ਇਮ ਕਹਿ ਸਿੱਖਯ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਸਥਾਨ"॥੨੭॥ਦਿਵਸ ਆਗਲੇ 
ਬੁੱਧੂ ਗਯੋਜਾਇ ਈੱਟਕਾ ਦੇਖਤਿ ਭਲਯੋਜਿੰਤਿਕ ਨਿਕਾਲੀ ਪੀਲੀਆਵਤਿ। 
ਪਾਕੀ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦ੍੍ਸ਼ਟਾਵਤਿ ॥ ੨੮ ॥ ਚੱੜ੍ਰਿਤ ਚਿਤ ਤੂਸ਼ਨਿ ਕਰਿ 
ਖਰਯੋਂ।ਮੂਲ ਨਫ' ਸਭਿ ਘਾਟਾ ਪਰੋ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਰੁਪੱਯਾ ਲਾਗਤਿ ਭਈ। ਮਾਟੀ 
ਸੋਂ ਮਾਟੀ ਮਿਲਿ ਗਈ॥੨੯॥ਬਹੁਤ ਬਿਸੂਰਤ ਰਿਣ ਤੇ ਤਾਸ।-ਕਯਾ ਕਰਿ 
ਹੋਂ; ਮੈਂ ਗਰਾਂਮਹਿ ਵਾਸ । ਕਰੀ ਧੀਰ ਗੁਰੁ ਬਚਨ ਬਿਚਾਰਾ । ਤਬਿ ਲਵ- 
ਪੁਰਿਤੇ ਤੁਰਤ ਪਧਾਰ॥੩੦॥ਆਇ ਸੁਧਾਸਰ ਬੈਦਨ ਠਾਨੰ॥ਬਹੁਰ ਬਾਰਤਾ 
ਅਪਨ ਬਖਾਨੀ । “ਰਾਵਰਿ ਬਾਕ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰਿ । ਗੁਰ ਸੇਗਤਿ ਕੋ ਦਯੋ 
ਅਹਾਰ॥੩੧॥ਤਉ ਪਚਾਵਾ ਕਾਚਾ ਰਹਨੋ। ਮੂਲ ਨਫਾ ਕੁਛ ਹਾਬ ਨ ਲਹਜੋ । 
ਨਹਿ ੪ ਬਿਨ ਮੇਰ।ਮਰੌਂ ਦੇਤਿਮੈਂ ਕਰਜ ਘਨੇਰਾ”॥੩੨॥ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਜੁ ਸੰਗਤਿ ਭੋਜਨ । ਬਿਰਥਾ ਗਯੋ ਤਹਾਂ ਤੇ ਕੋ ਜਨ'। ਭਯੋ 
ਦਸ਼ ਕਛੁ ਲੇਹੁ ਬਿਚਾਰੀ।ਸੁਨਿ ਬੁੱਧੂ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੀ॥੩੩॥“ਸਭਿਪ੍ਰਸੇਨ 
ਹੋਏ ਜਬਿ ਖਾਇ।ਏਕ ਸਿੱਖ ਤਬਿ ਜਾਚਯੋ ਆਇਤਿਸਕੋ ਨਹਿ ਅਹਾਰ ਸੈਂ 
ਦੀਨਾ।-ਕਾਚੋ ਰਹੈ-ਤਾਂਹਿ ਬਚਕੀਨਾ॥੩੪॥ਮੈਂ ਭਾ੫੧ੋ-ਐਸੋ ਨਹਿੰਕੋਇ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਮਿਟਾਵੈ ਜੋਇ-।ਤੁਮਰੋ ਵਾਕ ਨਿਫਲ ਕਰਿ ਦਜੋ। ਤਿਸਕੋ 
ਕਹਜੋ ਸਾਚ ਸਭਿ ਭਯੋ ॥ ੩ ੩੫॥ ਇਕ ਹੋਈ ਮੁਝ ਤੇ ਯਹਿ ਭੂਲ। ਜਿਸ ਤੇ 
'ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਵਾ । “ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੇਯਾ । “ਸਾਨੂੰ । “ਭਾਵ ਚਲਾ ਗਿਆ । “ਖੜੋ ਗਿਆ। 
#ਗਲ । “ਬਹੁਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਰਹਾਂਗਾ । "ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। 



ਨ. ੬੦, (੧੮੩੮ ) ਰਾਸਿ ੨ । ਅਨੂ ੪੯. 

ਵਾਕ ਕਹੜਕੋਂ ਸੋ ਸਭਿ ਕੇ ਸਾਥ। ਦੇਤਿ ਅਹਾਂਰ 
ਭ੍ਪਿ”ਹੇ ਸਾਰਕ ਕਮ ਜਿਨ ਚੀਤਿ ਗਯੋ।ਪੁਨ ਖੋਜਜੋ ਸੋ 
ਮਿਲਤਿ ਨ ਭਯੋ/ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨੀ। ਬੁੱਧੂ ਕੇ ਚਿਤ ਚਿੰਤ 
ਮਹਾਨੀ/੩੭7।ਨੀਚੀ ਗ੍ਰੀਵ,ਬਿਸੂਰਤਿ ਭਾਰੀ।-ਕਿਹ ਤੇ ਦੇਉ` ਦਰਬ ਬਿਵ- 
ਹਾਰੀ"। ਭਯੋ ਅਧੀਰਜ ਪੀਰ ਘਨੇਰੀ ,-ਕਹਾਂ ਹੋਇ ਹੈ ਗਤਿ“ ਅਬਿਮੇਗੇ 
=॥੩੮॥ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਜਬਿ ਬੈਠਯੋ ਰਹਨੋ।ਕਰੁਨਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਲਹਜੋ। 
ਕਹਤਿਭਏ£ਤੈਂ ਨੀਕਨਠਾਨਨੋ।ਸਿੱਖਅਤਿਥਿ'ਕੌ ਛੁਧਿਤ ਨ ਜਾਨ੧॥੩੯॥ 
ਗੁਰਸਿੱਖਯਨ ਕੇ ਬਾਕ ਅਚਲਹੈਂ। ਕਰੋਂ ਹਟਾਵਨਿ ਨਹਿ ਮਮ ਬਲਹੈ।ਮੋਹਿ 
ਕਹੇ ਕੋ ਸਿੱਖਤ ਹਟਾਵੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਕੌਨ ਮਿਟਾਵੈ॥੪੦॥ ਜੋ ਸੈਗਤਿ 
ਹਿਤ ਕਰਹਿ ਅਹਾਗੇਛੁਧਿਤ ਨ ਜਾਨਿ ਦੇਹੈ ਨਿਜਦ੍ਰਾਰ“। ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਬ ਪਛਾਨੋ।ਨਾਂਹ ਤ ਊਨੋ ਰਹਿ ਚਿਤ ਠਾਨੌੱ ॥੪੧॥ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਖ” 
ਮਾਨਹਿੰ ਜੇਈਕਾਰਜ ਲਹੈ ਸਪੂਰਨ ਤੇਈ । ਗੁਰ ਸਿੱਖਨਤੇ ਭੈ ਨਿਤਕਰਨੇ 
[ਕਬਹੁ ਅਨਾਦਰ ਨਹਿ ਮਨ! ਧਰਨੋ॥੪੨॥ਸਿੱਖ ਖਚਨਕੋ ਜਾਨਰਿੰ ਮੀਠੇ। 
ਸਨਮਖ ਮਿਲਹਿਂ,ਲਹਹਿੰ ਚਿਤ ਈਠੇ ।ਅਬਿ ਨ ਚਿੰਤ ਕਰਿ ਰਿਦੇਮਬਾਗ। 
ਕਾਰਜ ਤੇਰੋ ਦੇਹਿੰ ਸਵਾਰ ॥੪੩॥ ਬਹਰਿ ਨ ਕਰਹੁ ਕਥਹ ਅਸ ਬਾਤਿ । 
ਸਿੱਖ ਅਨਾਦਰ ਹੈ ਦੁਖਦਾਤਿ । ਕਾਚੀ ਈ'ਟ ਪਚਾਵੇ ਜੋਇ। ਬਿਕਹਿੰ ਮੋਲ 
ਪਾਂਕੀ ਕੇ ਸੋਇ ॥੪੪॥ ਰਿਠ ਉਤਰਹਿ ਅਰ ਨਵਾ ਸੁ ਪਾਵੈਂ।ਸਿੱਖਨ ਸੇਵਰੁ 
ਸੁਖੀ ਰਹਾਵੈਂ”। ਬਚ ਕਹਾਇ ਬੋਦਨ ਕਰਿ ਗਯੋ। ਦੀਂਟਹਿ ਜਾਇ ਨਿਕ£ 

_ ਸਤਿ ਭਯੋ ॥੪੫॥ਸਭਿ ਪਿਲਰੀ ਹੇਰਤਿ ਪਛੁਤਾਵਤਿ । ਗੁਰ ਬਚ ਸਿਮਗਤ 
ਧੀਰਜ ਪਾਵਤਿ । ਲਗੀ ਬਰੀ ਬਰਖਾ ਬਹ ਹੋਈ । ਅਪਰ ਪਚਾਂਵਾ ਭਯੋ ਨ 

_ਕੋਈ॥੪੬॥ਨੀਵ ਦੁਰਗ ਕੀ ਭਰਨੀ ਤਬੈ । ਨਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਖੋਜਤਿ ਸਬੈ। 
ਨਹੀਂ ਈਟਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਤਿਨ ਕੌ । ਕਾਰਜ਼ ਬਨਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨ ਕੌ ॥੪੭॥ 
ਸੁਧਿ ਕੋ ਸੁਨਿ ਬੁਧੁ ਬੁਲਵਾਇਿਵ । ਮੋਲ ਈ'ਫਟਕਾ ਕੋਰ ਬਨਾਦਇਿਵ। “ਜਿਮ 
ਪਾਕੀ ਤਿਮ ਦੋਵੇਂ । ਬਾਢ ਘਾਟ“ਅਪਰਨ ਕਛੁ ਲੇਵੈ ॥੪੮॥ਦੁਰਗ 
ਨੀਵ ਬਿਗਰਹਿ ਨਹਿੰ ਕੌਸੇਦਿਯੋ ਢਰਬ ਬੁੱ ਧੂ ਕਰ ਜੈਂਸੇ। ਮੁਲ ਨਵਾ ਸਭਿ 

ਰ "ਭਾਵ ਲਉ ਨੇ ਕਿਹਾਂ ਸੀ । “ਰਜਵਾਂ, ਰਜਾਕੇ । ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੰ । £ਹਾਲਤ । ਪਿਸ ਟੇ ਆਉਣ ਵਾ 
ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਅੱਭਜਾਗਤ । ੬ਅਪਨੇ ਦ੍ਰਾਰਯੇ' ਕਿਸੈ ਨੂੰ ਫੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ । 
“ਸਿੱਖਜਾ । ਦਢਿੱਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਣ । ੯ਢਾਧ/ ਘਾਟਾ । ਰ 

#ਘ੪=ਤਾੀਂ ਹਾਨੋਛਤਾਂ ਗਲੀ ਹੈ । ।[ਪ੪=ਤਿਸ਼ । ਹਿਤੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਗੂਰਜ । (੧੮੩੯) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰ੧ ੪੯. 
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=ਮੈੱ ਖੀਰ &-ਅਭ=- 
ਮਾਂਹੀ।ਗਹੇਸ਼ਸਤ੍ ਮਾਰਣ ਹਿਤ ਤਾਂਹੀ” । ਧੁਰਕੀ ਬਾਠ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇਰੀ । 
ਸਿੱਖਨ ਸਭਿ ਬਿਚਾਰਿ ਕਰਿ ਹੇਰੀ ॥੫੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 
ਰਾ ਨ ਲ=ਕਮ==ਨੰ5੧ “==ਅਤ ੪੮॥ 

ਰ ੯. [ਦਿਜ ਰੋਗ! ਰਾਮ ਬਾਜਰਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ 
ਦਹਥਾ ॥ ਨਗਰ 'ਮਹਿੰ ਬਸਹਿ ਇਕ ਦਿਜ ਰੀਗਾਂ ਰਾਮਲਾਦਿ ਅੰਨ 

ਜਾਇ। ਅੰਨ ਬਾਜਰਾਂ ਕਹਾਂ ਬਿਕਾਇ?॥ ੨ । ਜਿਸ ਥਲ ਫਿੱਪ੍ ਲੋਹਿਕ 
ਮਠਗਦੇ ਕਰਿ ਹਟੋਂ ਸਕਲ ਹੀ ਤੋਲਿ।ਤਬਿ ਲੋਕਨ ਤਿਹ ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਇ। 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਤਾਲ ਲਵਾਇ॥੩॥ਤਹਾਂ ਅੰਨ ਕੋ ਖਰਚ ਘਨੇਰੋ।ਸਿਖ 
ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਡੇਰੋ । ਅਨਿਕ ਮਜੂਰ ਕਾਰ ਕੋ ਕਰੈਂ । ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ 
ਤਿਸ ਹੀ ਥਲ ਬਿਰੈਂ॥੪॥ਤਹਾਂ ਪਹੂੰਚੈਂ ਜਿਸ ਬਾਗਿਹੁਇ ਹੈ ਸਕਲ ਤੋਰ 

ਖੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੈਗਲੀ ਲਿਆਂਉਂਣ ਵਾਲਾ ਅੱਸੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਥੈ $ ਹੋਰਨਾਂ 
ਰਿ ਨਵ ਬਦ ਦਹ ਵੰਘਾ:=ਫਿਰਥੰਤੇ। ____ 



. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੪੦) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੪੯. 

ਕਰੈ”।ਭਲੋ ਸਧਾਰਿ ਏਕ ਬਲ ਧਰੈਂ॥੯॥ਕੇੜਿਕ ਆਨਹਿੰ' ਤਾਲ ਨਜੀਕੇ। 
ਕੌ ਘਰ ਘੰਰ' ਲਾਵਤਿ ਹੈਂ ਨੀਕੇ । ਕਰੇ ਈਂਟਕਾ ਕੇ ਬਡਿ ਢੇਰ। ਕੇਤਿਕ 
ਕਰਦਮ ਕਰਿ ਕਰਿ ਗੇਰ ॥ ੧੦ ॥ ਕੇਤਿਕ ਚੂਨੋ ਪੀਸ ਬਨਾਇ। ਕੌ 
ਕਾਰੀਗਰ ਨਿਕਟ ਪੁਚਾਇ। ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਹਿੰ ਟੋਕਰੀ ਢੋਵੈਂ। ਗਲਾ 
ਦਿਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵੈਂ ॥ ੧੧ ॥ ਤਿਨ ਮਹੁੰ ਕੇੜਿਕ ਸਿਖ ਸ਼ਰਧ 
ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਾਰ ਬਿਸਾਲੂ । ਕੇਤਿਕ ਤਹਿੰ ਮਜੁਰ ਕਰਿ ਰ 
ਭਈ ਸੈਝ ਤੇ ਲੋਤਿ ਦਿਹਾਰੀ ॥ ੧੨॥ ਕੇੜਿਕ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਂ ਲਾਗੇ । 
ਸਰਬ ਵਸਤੁ ਆਨਹਿ ਤਿਨ ਆਗੇ । ਸਿੱਖਕਨ ਕੋ ਪਿਖਿ ਦਿਜ ਬਿਸਮਾਯੋ। 
ਘਾਲ ਬੀ ਪਾਲਾਨਿ ਚਿਡ ਲਾਈ ॥੧੩॥ ਰੀਰਰਰਾਮ ਬਿੱਪ ਚਿਤ ਫਿਰਕਾਂ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੀਕੋ ਉਰ ਧਰ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ਦੁਰ ਤੇ ਗਯੋ।ਅਪਨਿ ਅੰਨ 
ਕੇ ਢਿਗ ਥਿਰ ਬਿਯ॥੧੪॥ਤਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰ ਕੇ ਨ ਹੋਈ। ਅੰਨ ਗਯੋ 
ਬਰ“ ਲਯਾਇ ਨ ਕੋਈ। ਬਹੁ ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੌ ਜੇਤਿਕ ਆਯੋ । ਸੋ ਸਭਿ ਲੰਗਰ 
ਬਿਖੈ ਲਗਾਯੋ॥੧੫॥ਨਰਨਿ ਹਜ਼ਾਰਨ ਹੋਇ ਅਹਾਰਾ।ਬਰਤਤਿ ਰਹੈ ਮੈਂਛ 
ਲਗ ਸਾਂਰਾਂ । ਨਹੀਂ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਜੋ ਕਿਤਹੀ ਤੇ । ਬਿਨ ਭੋਜਨ ਸੋ ਦਿਵਸ 
ਬਿਤੀਤੇ॥੧੬॥ਬਹੁਰ ਆਗਲੋ ਦਿਨ ਜਬਿ ਭਯੋ।ਕਿਤ ਤੇ ਅੰਨ ਨ ਆਵਨਿ 
_ਬਯੋ।ਸੁਨਿਕੈ ਗੈਗਾਰਾਮ ਬਿਚਾਰ।-ਇਨ ਕੋ ਅਰਪਹਿੰ“ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰਾ ॥ 
੧੭॥ਅਪਨ ਭਲੋ ਕਰਿਬੇ ਕੇ ਕਾਰਨ । ਰੈਨ ਦਿਵਸ ਲਾਗੇ ਸਰ ਕਾਰਨ'। 

_ ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਚਾਹੈਂ।ਦਰਬ ਦੇਤਿ ਅਰ ਸੇਵ ਉਮਾਹੈਂ ॥੧੮॥ ਯਾ 
ਤੇ ਮੈਂ ਭੀ ਸੇਵਾ ਕਰੌਂ।ਸ਼ਰਧਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਉਰ ਧਰੋਂ । ਹੋਇ ਸੁਫਲ ਕੁਲ 
ਸੁਖ ਮੈਂ ਪਾਉ/ਤਬਿ ਮੈਂ' ਸਿੱਖੀ ਭਲੇ ਕਮਾਉ॥੧੯॥ਦਿਵਸ ਦੁਸਰੇ ਦੇਗ ਨ 
ਹੋਈਇਹ ਅਵਸਰ ਮੁਝ ਅਪਰ ਨ ਕੋਈ-ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਚੋਰ ਚਿਤਵੜਿ 

__ ਭਯੋ। ਜਹਿੰ ਲੰਗਰ ਥਲ ਤਹਿ ਕੋ ਗਯੋ।੨੦॥ਬਬਨਿ ਕਰਯੋ “ਦੇਗ਼ ਕਿਮ 
_ਚਲੋ?। ਕਿਹ ਤੇ ਅੰਨ ਗਾਸ ਨਿਤਿ ਮਿਲੈ?” । ਸਿੱਖਨ ਕਹੜੋ “ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 
ਆਵੈਮਾਨਵ ਆਨਿ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਵੈਂ॥੨੧॥ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਗੁਰਕੇ ਬਹੁਆਨਹਿੰ। 

ਰੋੜ ਰੋਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਇੱਟ? ਲਜਉਦੇ । ੫੩ ੫ੜਕੇ । ਬ੍ਰ੍ਨੇਕੀ ਵਲ)ਪਯੰਦਆ । 
“ਬੂੜ ਗਿਆ ਸੀ । $ਇਨ੍ਹਾਂ (ਡਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਨੂੰ (ਲੋਕੀਂ) ਅਰਪਦੇ ਹਨ । “ਤਲ ਦੇ ਕੌਮ | 

ਭਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੪੧) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੯ 

ਹੇਤ ਅੰਨ ਮੈਂ ਆਨਾ। ਨਗਰ ਬਠਿੰਡੇ ਬਾਸ ਹਮਾਰ। ਲੇਠਿ ਲਾਭ ਕੋ ਇਤ 
ਪਗ ਧਾਰਾ॥੨੩॥ਆਜ ਦੇਗ਼ ਲੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕੀਜਹਿ। ਗਨ ਸੇਗਤਿ ਕੋ ਕੋਜਨ 
ਦੀਜਗਿਛਧਿਤ ਰਹੇ ਸਭਿ ਸੋਲਾ ਜਾਮ'। ਇਸਤੇ ਲਾਭ ਨ ਕੋ ਅਭਿਰਾਮ” 
“ਜਦ” ਨੇ ਭਨਜੋ “ਬੁਝਿ ਗੁਰ ਲੇਉ।ਤੋਹਿ ਅੰਨ ਪੁਨ ਦੇਗ ਕਰੇਊ' । 
ਇਮ ਕਹਿ ਮਨ ਤੇ ਗਿਨਤਕੋ ਗਿਨਤੀ।ਜਾਇ ਕੀਨ ਪ੍ਰਭੁ ਆਗੇ ਬਿਨਤੀ॥ 
੧੫ਵਂਵੀਗਲ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਿਲ ਆਗਕੋਫਲ ਹਮ ਬਾਜਰਾ ਲਜਯਾਯੋ । 
ਸੋ ਅਥਿ ਦੇਗ ਕਰਾਵਨ ਚਹੈ। ਕਰਹਿ ਸੁਹਕਮ ਜਿ ਰਾਵਰ ਕਹੈਂ॥੨੬॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਯੋ । “ਲੇਹੁ ਤੋਲ ਜੇਤਿਕ ਮਨ ਭਾਜੋ । ਮੇਠਾ 
ਜਬਹਿ ਬਿਸਾਂਖੀ ਹੋਬਆਇ ਜਿ ਦਰਬ ਦੇਹਿੰ ਤਿਹ ਸੋਇ!॥ ੨੭॥ ਸੰਨ 
ਕਰਿ ਲੀਠਿ ਬਾਜਰਾ ਸੋ ਮਨ। ਕਰਿ ਕੈ ਦੇਗ ਅਚਾਈ ਤਤਛਿਨ।ਦਿਵਸ 
ਦੁਸਰੇ ਤੈਸੇ ਕਯੋਕਿਤ ਤੇ ਅੰਨ ਨ ਆਵਨ ਥਯੋ॥੨੮॥ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ 
ਵਾਰਾ ₹122 11011 ਤਿਸਤਾਈ। 

ਦੇਗ ਸੈਗਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ॥੨੯॥ਦਿਵਸ ਤੀਸਰੇ ਦੇਖਜੋ ਤੈਸੇ। ਸੌ ਮਨ 
ਦੀਨ ਪ੍ਥਮ ਹੀ ਮਸਵਥ ਬਨਿ ਸਥਤਿ ਤਿਪਤਾਵਹਿ, ਸਟ ਕੀ ਸਉ 
ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹਿੰ॥੩੦॥ਪੰਚ ਦਿਵਸ ਲਗਿ ਤੈਸੇ ਕੀਨ।ਅੰਨ ਪੰਚ ਸੈ ਮਨ 
ਤਿਹ ਦੀਨੋ। ਰਹਜੋ ਪਿਖਤਿ ਪੁਨ ਸਭਿ ਬਿਵਹਾਰ । ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਹੋਤਿ ਤਾਲ 
ਕੀ ਕਾਰ॥੩੧॥ਅੰਨ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਮਨ ਅਰਪਾਵਹਿੰ । ਆਨ ਸਿੱਖ ਪਨ ਕਾਂਰ 
ਕਮਾਵਹਿੰ। ਧਨੀ ਪੁਰਖ ਧਨ ਦੇਤਿ ਚੜਾਇ । ਪੁਨ ਨਿਜ ਕਰ ਸੋਂ ਸੇਵ 
ਕਮਾਇੰ॥੩੨॥ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਰੀਤਿ।ਦਿਜਬਰ ਕੈ ਉਪਜਤਿ ਚਿਤ 
ਪ੍ਰੀਤਮਿਲ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮੈਂ ਕਰਿਬੇ ਲਗਜੋ।ਸੇਵਾ ਸਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮੈ ਪਗਯੋ॥੩੩॥ 
ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਅਧਿਕ ਬਧਾਵੈ। ਭਾਗ ਜਗੇ ਕਹੁ ਕੌਨ ਸਿਖਾਵੈੱ। ਘਰ 
ਕੀ ਦਿੰਤਾ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਤਯਾਗੇਕਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰੁ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ॥੩੪॥ਕੇਝਿਕ 
ਦਿਨ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਗਜ਼ਾਰੇ । ਕਰਹਿ ਕਾਰ ਉਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੇ । ਪਨ 
ਬੈਸਾਖੀਕੋ ਬਡ ਮੇਲਾ।ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਕੇ ਨਰ ਭਏ ਸਕੇਲਾ॥੩੫॥ਅਧਿਕ 
ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਹੋਈ । ਧਰਹਿ ਭੇਟ ਬੈਦਤਿ ਸਭਿ ਕੋਈ।ੁੰਦਰ ਵਸਤੁ” 
ਅਨਕ ਕੌ ਆਨਹਿ ਧਨ ਕੀ ਉਪਹਾਰਾ॥੩੬॥ ਜੇਤਿਕ ਨਰ ਮੇਲੋ 
ਦਲ ਦਰਜ ਖਚਿਤ ਹੋਕੇ । “ਜਿਸਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣ (ਦੱਸੋ) ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ 
ਸਿਖਾਵੇ ? #੫ਾ:-ਬਸਤ । 



ਸੇ #ਪੂਰਨਹੋ 
ਰਿ ਵਿ ਮੇਵਰੋ"ਸਭਿ ਅਰਦਾਸ 
ਸਕਲ ਨਿਵੇਦਹਿ” ਸਿੱਖਕਨ ਆਸ । ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖਿ ਪਿਖਿ ਹੋਹਿ ਨਿਹਾਲ॥੩੮॥ਮੇਲਾ ਬਿਛੁਰ ਗਯੋਪੁਨ ਤਹਾਂ 
[ਰੀਗਾਰਾਮ ਪੋਮ ਉਰ ਮਹਾਂ। ਸਦਨ ਜਾਨ ਨਹਿ ਚਿਤਵਨਿ ਕਰਤਾਨਿਜ 
ਕੱਲਕਾਨ ਆਸ ਉਰ ਧਰਤਾ॥੩੯॥ਬੈਸਾਖੀ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਪਾਛੇ।ਸ਼ੀ ਅਰ- 
ਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿ ਆਛੇ । “ਅੰਨ ਪ੍ਰਥਮ ਦੀਨਸਿ ਦਿਜ ਜਾਂਹੀ। ਆਨਹੁੰ 
ਤਿਹ ਬੁਲਾਇ ਹਮ ਪਾਹੀ ॥੪੦ ॥ ਮੇਲ ਮਹਿ ਆਯਹੁ ਧਨ ਜੋਇ । ਤਿਸ 
ਮਹਿ ਤੇ ਦੀਜਹਿ ਪਿਖਿ ਸੋਇ! । ਹੁਕਮ ਮਮੈਦਨ ਪਰ ਇਮ ਹੋਵਾਂ । ਸਿਖ 
ਨੇ ਜਾਇ ਸੋ ਦਲ ਕੌ ਜੋਵਾ” ॥੪੧॥ ਕਹਮੋ/ਬਿੱਪ੍ਰ ਤੁਮ ਦਾਨ ਲਾਲ ਸਾਬ 

ਰਾਗਾ । ਅਪਰ ਮਨੋਰਥ ਸਗਰੋ ਤਕਾਗਾ ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਿੰਝੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਦਿਜ ਰੈਗਾਰਾਮ” ਪੂਨੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਊਨਿ ਪੰਚਾਸਮੋ ਅੰ? ॥ ੪੯॥ 

੫੦. [ ਰੰਗਾ ਰਾਮ । ਮੁਲ ਚੰਦ । 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਬੈਠੋ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਨਿਕਟ ਪਿਖਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥ । ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਬਿਲੋਚਨਭਰਿਰਹੇ ਕਹਜੋਬਿੱਪ ਕੇਸਾਥ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥'ਦਿਜ ਜੂ ਮੋਠ ਅੰਨ 
ਕੌ ਲੀਜੈਪੁਰਹ ਕਾਮਨਾ ਸਦਨ ਸਿਧੀਜੈ।ਬੁਰਯੋ ਹੁਤੋ ਜਥਿ ਤੁਮ ਨੇ ਦਯੋ। 
ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਅਚਵਨ ਕਯੋ॥੨॥ਲੇਹੁ ਮੋਲ ਤੇ ਦਰਬ ਸਵਾਯੋ।ਜਿਸਤੇ 
ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਯਾਯੋਪੁਨ ਉਧਾਰ ਪਰ ਬਾਂਛਤ ਕਾਲਾ“। ਦਯੋ ਅੰਨ ਤੋਂ 
ਆਨਿ ਬਿਸਾਲਾ॥੩॥ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕੈ ਬੋਲਾ।ਪਕੁ ਜੀ ] ਮੈਂ ਨ 
ਲੋਉ' ਕਛੁਉੰਮੋਲਗਰਾਵਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ` ਕਰਿਹੌਂ।ਜਨਮ ਸੂਫਟਨ ਕੀ ਆਸਾ 
ਧਰਿਹੋਂ॥੪॥ਸਦਨ ਜਾਨ ਕੀ ਨਾਂਹਿਨ ਚਾਹੂਬੈਸ ਬਿਤਾਵੇਂ ਸੈਗਤਿ ਮਾਂਹ 
ਤੁਮ ਤੇ ਪਰੇ ਅਪਰ ਕੌ ਨੀਕਾ?ਜਜਾੰਹੇ ਕੱਲਯਾਨ ਹੋਇ ਹੈ ਜੀ ਕਾ॥੫॥ਨਹਿੰ 
ਤੁਮਰੋ ਦਰ ਛੋਰਨ ਕਰੋਂ। ਰਾਵਰਿ ਨਾਮ ਧਕਾਨ ਹੀ ਧਰੋਂ। ਸੁਨ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ 
੧ਮਰਦਾਸੀਆ । =ਭੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 0 । ₹ਬਿੰਡ ਗਿਆ । ”ਲਭਿਆਂ । “ਉਧਾਰ ਉੱਤੇ 
ਅੰਤੇ ਲੋੜ ਸਮੇ”। 

#ਪਾ:-ਭਾਵਨਾ। _1੫੮-ਅੰਨੇ ਮੋਲ। _3੫੪=ਚਲ ਆਯੋ। _ਉਪਾ:=ਕਰਿ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੪੩ ) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸ ੫ਠ, 

ਸਤਿਗੁਰ ਤਬੈ“ਦਰਬ ਸਰਬ ਲਿਹੁ-ਦਿਜਬਰ ਅਬੈ ॥੬॥ ਸੋ ਗ੍ਰਿਹ ਅਪਨੇ 
ਦੇਹ ਪੁਚਾਇ । ਕੌ ਅਬਿ ਆਪ ਸੁ ਲੋਹ ਸਿਧਾਇ। ਬਹੁਰੋ ਆਇ ਕਰਹੁ ਸਰ 
ਸੇਵਾ । ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਇ, ਦੇਹਿ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥। ੭ ॥ ਦਿਜ ਕੋ ਦਰਬ ਲੇਤਿ ਸੋ 
ਨਾਂਹੀ'।ਹਮਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇਤਿ ਹਮ ਪਾਹੀ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਤੋਟ ਨ ਕੋਈ । 
ਆਮਦ ਖਰਚ ਸਦਾਇਮਿ ਹੋਈ”॥੮॥ਗੈਗਾਰਾਮਨੰਮ੍ਰਿ ਹੁਇ ਭਨਜੋ/ਮੈਂਮਨ 

`ਤੇ ਰਾਵਰਿ ਸਿਖ ਬਨਯੋ। ਅਰਪਨ ਕਰਜੋ ਅੰਨ ਮੈਂ ਆਨਿ।ਕਰਿਹੋਂ ਰਾਵਰਿ 
ਸੇਵ ਮਹਾਂਨ॥੯॥ਸਦਨ ਜਾਨਿ ਕੀ ਚਾਹਿ ਨ ਮੋਗੇਨਹੀਂ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਮਹਿ 
ਔਰੇ। ਅਪਨੋ ਸਿੱਖਰ ਬਨਾਵਨ ਕਰੀਅਹਿਉਰ ਤੇ ਭਰਮ ਮੋਹਾਂਪਰਹਰੀ- 
ਅਹਿ0੧੦॥ਦੀਨ ਜਾਨਿ ਲਿਹ ਅਪਨ ਬਨਾਈ । ਪਰਯੋ ਆਨ ਕਰਿ ਮੈਂ 
ਸ਼ਰਨਾਈ। ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਸੁਨਜੋ ਹੈ । ਸਿੱਖਨ ਵਤਸ਼ਲ'ਥਿਰਦ 
ਗਨ ਹੈ॥੧੧॥ਛੋਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਸਰੋ ਰਾਵਰਿ।ਤਜਹਿ ਜਿ ਅਪਰ ਗਿਨਯ ਕੋ 
ਬਾਵਰ”। ਕਰਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮੈਂ ਗਹਯੋ ਅਲੰਬ ।ਬੈਠਯੋ ਤਜਿਕੌ ਸਰਬ ਕੁਟੈਬ॥ 
੧੨॥ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਅਥਿ ਕਿਸਕੇ ਸਾਥ। ਕਰਜੋ ਖੋਜ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਨਾਥ॥ਅਸ 
ਦਿ“ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਿਜ ਕੋ ਦੇਖਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੰਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਿਸ਼ੇਖ਼॥੧੩॥ 
ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਤੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ।ਪਾਹੁਲ ਦਈ ਸੈਦਹ ਨਿਵਾਰੇ। ਅਪਨੀ 
ਸੇਵਾ ਬਿਖੈ ਲਗਾਯਹ । ਮੋਖ ਕਰਨ ਕੋ ਸਿੱਖ ਬਨਾਯਹੁ॥੧੪॥ਉਰ ਅਨੰਦ 
ਲਹਿ ਸੇਵਾ ਲਾਗਜੋ । ਪੂਰਬ ਭਾਗ ਭਾਲ ਪਰ ਜਾਂਗਯੋ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਾਰ 
ਕਰਤਿ ਹੈ ਜਜੋਂ ਜਜੋ।ਉਰ ਨਿਰਮਲ ਦਿਜਹੋਵਹਿ ਤਜੋਂ ਤਯੋਂ॥੧੫॥ਕੋਤਿਕ 
ਕਾਲ ਰਹਜੋ ਜਬਿ ਪਾਸਾਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਯੋ।ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਿਵ ਲਾਯ ॥੧੬॥ ਸਿੱਧਾਂ ਆਨਿ£ 
ਖਰੀ ਕਰ ਜੋਰਿ । ਭਯੋ ਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਜੋਰ' । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰ 
ਕਰੈਤਾ । ਭਯੋ ਬਿਸਾਲੈ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰੈਤਾਂ ॥੧੭॥ ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨੇ ਰੁਖਸਦ 
ਕਰਮੋ।ਮਾਨਿ ਹੁਕਮ ਪਦ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਜੋ।ਨਗਰ ਬਠਿੰਡੇ ਕੌ ਚਲਿ ਆਯੋ। 
ਭਯੋ ਮਸਤ ਮਨ ਭਰਮ ਮਿਟਾਯੋ ॥੧੮॥ ਉਤਰਜੋ ਰੰਗ ਹੁਤੋ ਜਗ ਕਾਚੋਂ) 

(ਇਹ) ਧਨ ਬ੍ਰਹਮਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ । "ਭਰਮ ਤੇ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ 
ਰ ਕਰੇ। <ਸਿੱਖਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ । “ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 

। ਬਾਵਲਾ ਕਹੇਗਾ । “ਪੱਕਾ । $ਸਿੱਧੀਆਂ । ̀ ਬਲ ਨਾਲ । "ਜਗਤ (ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) 
ਕੱਚ! ਰੰਗ । ਸਾਂਪ੪--ਮੈਰ । ਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੪੪ ) ਗਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੫੦. 

ਸੱਤਕਨਾਮ ਰਾਚਜੋ ਰੈਗ ਸਾਚੋ । ਹੇਰਿ ਲੋਕ ਮਨ ਬਿਸਮਤਿ ਹੋਏ। ਕਰਤਿ 
ਅਦਾਬ ਅਧਿਕ ਸਭਿ ਕੌਏ ॥੧੯॥ ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਬੈਠਜੋ ਰਹੇ। ਫਰਹ 
ਬਚਨ ਜੈਸੋ ਕਿਸਿ ਕਹੈ । ਪ੍ਰੋਹਤ ਧਰਮ ਛੋਰ” ਲਿਖਿ ਦੀਨੋ'।ਅਪਰ ਬੈਂਪ੍ਰ 
ਕੌ ਤਿਸੁ ਮੈਂ ਕੀਨ॥੨੦॥ਨਿਜ ਪੁੱਤਨ ਤੇ ਦਯੋਡੁਟਾਈਕੇਵਲਸੱਤਿਨਾਮ 
ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤਹਾਂ ਰਹਤਿ ਖੱੜ੍ਰੀ ਜੁਗ ਕ੍ਰਾਤਾ। ਧਨੀ ਅਧਿਕ ਜਗ ਮਹਿੰ 
ਬੱਖਕਾਤ॥੨੧॥ਜੇਸ਼ਟ ਬਿਧੀਚੇਦ ਹੈ ਨਾਮੁ ।ਸਿਧੀਚੈਦ ਛੋਟੇ ਤਿਹ ਧਾਮੂ । 
ਲਘ ਨੇਂ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਕੀ” ਠਾਨੰ।ਖਾਨ ਪਾਨ ਦੇ ਆਇਸ ਮਾਨੀ'॥ ੨੨॥ 

ਕਰ ਜੋਰਹਿ, ਬੈਠਹਿ ਨਿਤ ਪਾਸ । ਜਬਿ ਕੁਛ ਬਚਨ ਸੁ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। 
ਤਾਤਕਾਲ ਮਨਹਿ ਤਿਮ ਕਰੈ।ਥਿਨ ਆਲਸ ਸੇਵਾ ਤਤਪਰੈ॥੨੩॥ਬਸਤ੍ 
ਰੁੰਚਿਰ ਅਰਪਹਿ ਢਿਗ ਲਜਾਇ । ਸ੍ਰਾਦਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਿਪਤਾਇ। ਨਿਜ 
ਕਰ ਤੇ ਸੁਦਰ ਜਲ ਆਨਹ । ਕਰਨ ਪ੍ਸੈਨ ਕਰਾਵਤਿ ਪਾਨਹਿ£॥੨੪॥ 
ਸਿਧੀਚੇਦ ਸੇਵਾ ਇਮ ਕਰੈ । ਉਰ ਸ਼ਰਧਾਂ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਧਰੈ । ਬੀਤ ਗਯੋ 
ਜਬਥਿ ਕੇਤਿਕ ਕਾਲ।ਸਭਿ ਤਜਿ, ਘਾਲੀ ਘਾਲ ਬਿਸਾਲ॥੨੫॥ਪਿਖਿ ਕਰਿ 
ਦਿਜਬਰ ਰੀਗਾਰਾਮ । ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਭਿਰਾਮ ।“ਸਿਧੀਚੇਦ ਤੂੰ ਸੇਵਾ 
ਕਗੈਕੌਨ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਸੈਂ ਧਰੈਂ?॥੨੬॥ ਸੋ ਅਬਿ ਹਮਰੇ ਤੀਰ ਕਹੀਜੈ । 
ਬਾਂਛਤਿ ਹੋਹਿ ਨਿਸੈਸੇ ਲੀਜੈ । ਸ਼ਰਧਾ ਸੇਵ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਤੋਹੀ । ਅਨਕੇਪਾ” 
ਉਪਜਤਿ ਹੈ ਮੋਹੀ॥੨੭॥ਇਮ ਸੁਨਿ ਸਿਧੀਚੇਦ ਦਿਜ ਬੈਨ। ਭਯੋ ਅਨੰਦ 
ਪ੍ਰਫੁਲਯਤ ਨੈਨ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਕਹਜੋ ਅਗਾਰੀ । “ਜੇ ਅਬਿ ਰਾਵਰ 
ਕਰਨਾਂ ਧਾਰੀ ॥੨੮॥ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜਤਿ ਘਰ ਮੇਰੇ। ਹਾਰੇ ਕਰਿ ਉਪਚਾਰ 
ਘਨੋਰੇ।ਸਿੱਧ ਸਪੂਤ' ਦੀਜੀਏ ਮੋਹੀ।ਬਚਨ ਆਪ ਕੇ ਤੇ ਸਭਿ ਹੋਹੀ॥੨੯॥ 
ਸੁਨਿਕੈ ਦਿਜਬਰ ਰੈਗਾਰਾਮ । ਗੁਰ ਕੌ ਸਿੱਖ ਉਰ ਬ੍ਰਿਤਿ ਅੰਭਿਰਾਮਪੁੰਤ੍ਰ 
ਦਾਸ ਕੇ ਲਖਜੋ ਨ ਧਾਮੁ । ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਤ ਰੰਹਤਿ ਨਿਤ ਸ਼ਾਮ॥੩੦॥ਸੁਤ 

ਉਪਜਹਿ ਬੁਧਿ ਜੁਤਿ ਬਡ ਸਿੱਧਹੋਵਹਿ ਜਗਤਿ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ'॥ਜਨ- 
ਮਤਿ ਹੀ ਅਚਰਜ ਦਿਖਰਾਵਗਿਬੇਦਹਿ ਚਰਨ ਜੁ ਹੇਰਨ ਆਵਹਿ ॥੩੧॥ 
444 ---੪----ਾ 

'੫ਪੋਹਤਤਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈ ਛੜਿਆ”, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। “ਹੇਰ ਬੂਹਮਕ ਨੂੰ ਉਸ 
ਕੈਮ ਫਿਚ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਅਪਦੇ ਥਾਂ ਬਠਿੰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਰ ਬਨਾ ਦਿੱਤਾ । ”ਛੂਡਾਂ 
ਦਿੱਤਾ (ਪੌਹਤਤਾਈ ਦਾ ਕੰਮ) । “ਭਾਵ ਰੀਗਾ ਰਾਮ ਦੀ । “ਮਗਿਆ । ਓਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । 
”ਢਯਾ । "ਸਿੱਧੀ ਫਾਲਾ ਸਪੁੰਤੂ । “ਸ਼ਰਨ । "ਉਜਾਗਰ ।  #ਪਬ=ਵਿਹ। 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੪੫ ) ਫਾਸਿ ੨ । ਅੱਸੂ ੫੧, 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਵਾ ਗਿਲਸ਼ਤ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕੀ ਚੋਟੀ ਕੇ ਸਿਰ ਕੇਸ' । ਅਤਿ ਸੁਪੈਢ” 
ਜਤਿ ਜਨਮ ਹੈ ਅਸ ਹੁਇ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼॥੩੨॥ਬੈਸ ਬਿਭੂਖਨ',ਸੈਤ ਸ਼ੁਭ, 
ਦੀਰਘ ਪਰ ਉਪਕਾਰਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਉਪਜਹਿ ਪੁੱਤ 
ਤਮਾਰ॥੩੩॥ ਜਿਸ ਕੌ ਮਾਨੈ ਦੇਸ਼ ਬਹੁ ਰਹੈ ਦਾਸ ਕੇ ਭਾਇ।ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤਿ 
ਧਰਿ ਉਪਜ ਹੈ ਲਿਹ ਸੇਵਾ ਫਲ ਪਾਇ॥੩੪॥ ਸਿਧੀਚੇਦ ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਕੋ 
ਸੁਧ' ਸਮਾਨ ਬਿਲੰਦ।ਬੋਦਤਿ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਤਿਹ ਧਾਰਤਿ ਰਿਦੈ ਅਨੰਦ 
॥੩੫॥ ਪੁਰਬ ਸਮ ਸੇਵਤਿ ਅਧਿਕ ਜਬਿ ਬੀਤਯੋ ਕਛ ਕਾਲਗਰਭ ਧਰਜੋ 
ਤਿਹ ਭਾਂਰਜਾ ਉਪਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲ॥੩੬॥ ਦਸਮੇ ਮਾਸ ਪਰ ਸੂਤ ਭਾ ਮਹਾਂ 
ਸਿੱਧ ਬਪ ਜੋਇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਦੇਖਜੋ ਜਾਇ ਤਬਿ ਸਭਿ ਕੇ ਅਚਰਜ ਹੋਇ 
॥੩੭॥ਚੋਟੀ ਸਵਾ ਗਿਲਸ਼ਤ ਕੀ ਸੇਤ ਕੇਸ! ਇਕ ਸਾਰ। ਅਭਿਬੋਦਨ ਸਭਿ 
ਹੀ ਕਰਤਿ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਜਾਇ ਨਿਹਾਰ ॥ ੩੮ ॥ ਸਿਧੀਚਦ ਤਬਿ ਆਇ 
ਕੈ ਬੈਦਤਿ ਗੈਗਾਰਾਮ । ਹਰਖਤਿ ਹੁਇ ਤਬਿ ਹੀ ਧਰਜੋ ਮੂਲਚੰਦ ਤਿਸ 
ਨਾਮ॥੩੯॥ਅਪਰ ਕਥ' ਕਹਿ ਲਗ ਕਥੋ ਭਯੋ ਸਿੱਧ ਜਗ ਮਾਂਹ।ਅਜ਼ਮਤ 
ਧਰਿ ਜੋ ਜੰਗਤ ਬਹ' ਆਨ ਮਾਨਤੇ ਤਾਂਹਿ॥੪੦॥ਕਾਰ ਸੁਧਾਸਰ ਕੀ ਕਗੀ 
ਦਿਜਬਰ ਗੈਗਾਰਾਮ। ਭਯੋ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ ਅਸ ਬਲੀ ਸਿਮਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਨਾਮ ॥ ੪੧॥ ਅਬਿ ਲਗ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦਤ ਬਹੁ ਨਗਰ ਸੁਨਾਮੀ 
ਬਿਸਾਲ । ਤਿਸ ਵਿਗ ਪੂਜਾ ਹੋਤਿ ਹੈ ਮੂਲਚੇਦ. ਕੀ ਜਾਲ॥ ੪੨॥ਸੈਤਤਿ£ 
ਰੀਗਾਰਾਮ ਕੀ ਪੂਜਾ ਧਨ ਸੋ ਲੇਤਿ।ਸੇਵਤਿ ਜੋ ਕਰਿ ਕਾਮਨਾ ਸੋ ਪੁਰਨਕਰਿ 
ਦ੨ਿ੪੪॥॥ ਇੱਤਰਾਦਿਕ ਕੋਤਿਕ ਗਿਠੌਂ ਕਰਤਿ ਸਧਾਸਰ ਕਾਰ। ਦੁਇ 
ਲੋਕਨ ਕੇ ਸੁਖ ਲਹੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਇ ਉਦਾਰ ॥ ੪੪ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ 
ਰਲ ਜਿ ਜਲਕ ਜੀ 'ਚਕਆਂ ਖਲ ਵਲ,ਲਪਪਰਿਕਰੀ ਗੀ] = ੩ 

੫੧. [ਮਮੈਂਦਾ ਦੀ ਖੁਟਿਆਈ|। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਿਖ ਅਨੰਗਨ ਸਮੁਦਾਇ ਹ੍੍ ਸਧਾਸਰ ਕਾਰ । ਪਕੇ 
ਪਜਾਵੇ ਈਂਟਕਾ ਆਨ ਤਾਲ ਪਰ ਡਾਰ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ ਪਾਕੀ ਚਿਨਿਬੇ ਲਗੇ 
ਜਪਾਨ । ਸੌਂਪੀ ਕਾਰ ਮਸੈਦਨ ਮਾਨ। ਜੋਧਨ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੋਸ਼ਲ ਆਚੈਆਦਿ 

_ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਸਿਰ ਦੀ ਦੋਟੀ ਤੇ ਕੇਸ । “ਡਾਢੇ ਚਿੱਟੇ । $ਕੁਲ ਦਾ ਗਹਿਣਾ । “(ਸਿਰ ਦੀ) 
ਦੌਟੀ (ਝੇ) ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਚਿੰਟੇ ਕੇਸ । “ਜੋ ਕਰਾਮਾਤ ਧਾਰਨ ਵਾਲੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮ 
(ਬੀ)। #ਊਲਾਦ ! __ "ਸੁਨਾਮ ਪਿੰਭ ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੪੬ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅਸੂ ੫੧. 

ਬਿਸਾਖੀ ਜਿਤਿਕ ਚਵਾਵੈਂ ॥੨॥ ਸਰਬ ਮਸੈਦ ਸੈਭਾਰਨ ਕਰੈਂ। ਖੁਰਚਹਿੰ 
ਜਹਾਂ ਕਾਜ ਬਨ ਪਰੈ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ' ।ਲੇ ਗੁਰ ਕਾਰ 
ਆਨਿਬੋਧਾਰੈ"॥੩॥ਕਾਰੀਗਰਿ ਆਦਿਕਸਮੁਦਾਇ।ਜਹਾਂਖਰਚ ਦੇਨੋ ਬਨਿ 
ਜਾਇ। ਸਰਬ ਬਾਨ ਸੋ ਦੈਬੋ ਕਰੈ।ਦੇਗ ਆਦਿ ਮਹਿੰ ਖਰਚ ਬਿਚਰੈਂ ॥੪॥ 
ਆਮਦ ਖਰਚ ਮੈਭਾਰਤਿ ਸਾਰੋ/ਆਇ ਉਪਾਇਨ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੋ। ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਚਿਨਹਿਂ ਘਰ”ਈੱਟ ਸੁਧਾਰਹਿੰਚਹਿਤ ਜੁ ਸੈਗਤਿ ਤਿਨ ਢਿਗ ਡਾਂਗੀਹੋਂ ॥ 
੫॥ ਬਹਿਲੋ ਆਦਿਕ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਇ । ਲਗੇ ਪਜਾਵਨ” ਈ'ਟ ਪਕਾਦਿ। 
ਜੋ ਜੋ ਹਿਤ ਕਰਿ ਕਾਰ ਕਰੈਤਾ।ਸੋ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਰਿਦਾ ਬਨੰਤਾ॥੬॥ਕਰਹਿ 
ਕਾਮਨਾ ਜਸ ਜਸ ਮਨ ਮਹਿ ਪੁਰਹਿ ਸੇਵ ਸਰ” ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਾ2। ਜੋ 
ਸਕਾਮ ਹੁਇ;ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਇ।ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਿਦਾ ਬਿਮਲਾਇ“॥੭॥ ਲੌਕ 

ਸੁਖ ਸਮੁਦਾਯੋ । ਸਦਾ ਬ੍ਰੱਤ ਗੁਰ ਸਭਿੰਨ ਲਗਾਯ। ਕਾਰ ਸੁਧਾਂ- 
ਸਰ ਕੇਰ ਬਹਾਨਾ। ਦਾਸਨ ਦੇਤਿ ਕਾਮਨਾ ਦਾਨਾ ॥੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ।ਸ਼੍ਹੀ ਅਰਜਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰੀ/“ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਕਲੂਖ ਨ 
ਰਹੈਂ। ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਇ ਭਾਉ ਜੋ ਗਹੈਂਦ॥੯॥ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਸੈਗਤਿ ਜਾਨੇ। 
ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਧਰਿ ਸੇਵਾ ਠਾਨੈ।ਕੇਤਿਕ ਜਥਿ ਚਿਨ ਲੀਨ ਸੁਪਾਨਾ। ਮਿਲਿ 

__ਸਿੱਖਜਨਿ ਗੁਰ ਸੈਗ ਬਖਾਨਾ।੧੦॥£ਸਰ ਕੋ ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਅਹੋ।ਥਿਰਹਿ 
_ਹਜ਼ਾਰਨ ਸੈਮਤ“ਕਹੋਚਿਨਨੇ ਮਹਿੰ ਕਾਚੋ ਹੁਇ ਕਾਮਉਪਰ ਤੇ ਬਨਾਇੰ 
ਅਭਿਰਾਮ ॥੧੧॥ ਏਕ ਈਂਟ ਚੂਨੇ ਕੀ ਜਰੋਂ । ਪੂਨ ਕਰਦਮ ਸੋਂ ਭਰਤੀ 
ਭਰੈਂ।ਉਖਹੇ ਥਿਰਹਿ ਨਹੀ ਲਘ ਕਾਲ। ਏਵ ਮਸੈਦ ਦੈਭ ਕੇ ਨਾਲ॥੧੨॥ 
ਬੋਰੋ ਲਾਗਹਿ ਸਰਵਾ ਚੂਨੇ। ਇਹੁ ਕਰਤੇ ਲੋਭੀ ਮਤ ਉਨੇ। ਜਿਮ ਦਿਵਤਾ 
ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਵੋ।ਥਿਰਹਿ ਸਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਗਾਵ॥੧੩॥ਤਿਮ ਕਰਿਵਾਵਹੁ 
ਤੁਮ ਸਮਰੱ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਧਨ ਰਾਵੀਰ ਹੱਥਮਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ 

ਪਾਵਨ।ਕਰੇ ਸਮੀਪ ਮਸੈਦ ਅਵਾਹਨਿ“॥੧੪॥ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਹਯੋ“ਕਾਰ ਇਹ 
ਕਾਚੀ।ਕਜੋਂ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਲੌਭ ਮਤਿ ਰਾਚੀ।ਚੂਨੇ ਕੌ ਸਰਵਾ ਕਿਮੁ ਧਰੋ£। 

੧ਭਾਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ । “ਘੜਕੇ (ਅ) ਘਰ । “ਆਵਿਆਂ ਦੀਆਂ । “ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ । “ਉੱਜਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੬ਸਾਲ । “ਸੱਦੇ । 

#ਇਸ ਥਾਵੇ' ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:-ਸੈਰਠਿ 

ਮਹਲਾ ੫ ।। ਵਿਚਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ । ਵਾਲੁ ਨ ਵਿੰਗ ਹੋਆ।।” 



ਦਰ ਪਾਪ ਪਲ (੧੮੪੭) ਰਾਸਿ ੨। ਸੂ ੫੧, 
ਦਰਬ ਅਪਰ ਰੋ ਕਰੋ' ॥੧੫॥ ਕਾ 
ਦਿਲ ਅਲਗ ਮਗ ਸਾਜਨਾ ਮੰਜੀਅਲ ਜਾਗਤ ਅਮਲਾ 
“ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਜੀ ਧਨ ਲਰੈ ਮਹਾਨਾਂ॥੧੬॥ ਅਪਰ ਸਰਬ ਘਰ ਕੇ ਬਿਵਹਾਂਗ 
ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਲੰਗਰ ਬਨਹਿ ਉਦਾਰ । ਦਰਬ ਬਿਨਾ ਨਿਰਬਾਹ ਨ ਹੋਇ। 
ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਅੰਨ ਅਨਿਕ ਮਨ ਜੋਇ ॥੧੭॥ਸੋ ਸਭਿ ਲਗਹਿ ਖਰੀਦਹਿੰਔਗ 
ਇਮ ਧਨ ਚਹਿਯਤਿ ਹੈ ਬਹ ਠੌਰ । ਸਿੱਖਯਨ ਕੌ ਦੈਬੋ ਸਿਰਪਾਉ । ਨਿਭਿ 
ਪਤਿ ਖਰਚ ਇਿਹੀ ਸਮੁਦਾਉ ॥੧੮॥ ਨੀਠ ਨੀਠ”ਕਰਿ ਸਭਿ ਨਿਰਬਾਹੈਂ । 
ਦੇਤਿ ਜਹਾਂ ਕਹਿੰ ਤੇ ਜਬਿਚਾਹੈ” ।ਚਹੀਅਹਿ ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਂਰਹੁੰ ਨੀਤ।ਤਾਲ 
ਕਰਨ ਭਾਖਹ ਜਿਸ ਰੀਤਿ॥੧੯॥ਬਡੇ ਜਤਨ ਤੇ ਚੂਨੋ ਹੋਇ।ਬਹੁਰ ਮਸਾਲੇ 
ਭਾਖਹਿ ਜੋਇ। ਦਰਬ ਖ਼ਰਚ ਸੋ ਬੀਢ ਮਿਲਾਵੈਂ।ਬਹੁ ਨਰ ਮਿਲਹਿੰ ਤਬੈ 
ਬਨਿ ਆਵੈ॥੨੦॥ਰਿਦਾ ਮਸੈਦਨ ਕੋ ਲਘ ਜਾਨਜੋ।ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਬਾਕ 
ਬਖਾਨਜੋ। “ਪੂਰਨ ਖੀਸਾਂ ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਕਰਹੁ ਉਦਾਰ ਆਪਨੇ ਉਰ 
ਕੋ॥੨੧॥ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ ਖਰਚਹ ਨੀਤਿ।ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਹੁ ਕਰਹ ਬਿਰ ਚੀਤਿ। 
ਤੋਣ ਨਹੀ' ਕਬਿ ਇਸ ਕੋ ਹੋਇ। ਸ਼ੈਕਾ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਹ ਨ ਕੋਇ॥੨੨॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਕਹਿ ਬਹੁ ਸਮੜਾਏਤਊ ਮਸੈਦਨ ਸ਼ਰਧਾ ਲੜਾਏਕਹਿਨ 
ਲਗੇ“ਜਜੋ` ਜਯੋਂ ਧਨ ਆਵਹਿ।ਤਜੋਂ ਤਯੋਂ ਸਰ ਕੀ ਕਾਂਰ ਕਰਾਵਹਿੰ॥੨੩॥ 
ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਨ ਚੁਨਾ ਬਹੁ ਲਾਗਮੋ।ਬਹੁਰ ਬਰਜ ਦੀਨਸ ਲਬ ਜਾਗਜੋ 
ਏਕ ਈ'ਫ ਹੀ ਬਹੁਰਿ ਲਗਾਵੈਂ । ਪੀਛੇ ਕਰਦਮ ਸਗਰੋ ਪਾਵੈਂ ॥੨੪॥ਖਰੇ 
ਮਸੈਦ ਕਾਰ ਕਰਿਵਾਵੈਂ । ਧਨ ਲਘ ਲਗਹਿ ਤਥਾ ਸਮੁੜਾਵੈਂ । ਨਿਕਟ 
ਤਿਨਹੁਕੇਥਿਤ ਨਿਭ ਰਹੈਂ।ਕਰਹਿੰ ਕਾਰ ਸਰਸੋਜਿਮ ਕਹੈਂ॥੨੫॥ਦੇਨਲੇਨ 
ਸਗਰੋ ਬਿਵਹਾਰ । ਕਗਹੈ ਮਸੈਦ ਸਦਾ ਅਸ ਕਾਰ । ਸਿੱਖ ਕਰਹਿ ਸੇਵਾ 
“ਵਹ ਦਿਗ ਹੇਹੈਂ।ਮਨ ਅਨਖਾਇ ਸ ਕਪਹਿੰ"ਘਨੇਰੈ॥੨੬॥ਕਹਜੋ ਨ ਮਾਨੈਂਕਿਸ 
ਕੌ ਸੋਈ। ਕਰਹਿ ਆਪਨੇ ਚਿਤ ਹੁਇ ਜੋਈ । ਪੁਨ ਸੜਿਗਰ ਢਿਗ ਸਿੱਖ 
ਕਹੰਤੇ।“ਅਬਿ ਮਮੈਦ ਨਿਜ ਮਤਿ ਬਰਤੋਤੇ॥੨੭॥ਬਠਹਿੰ ਸਪਾਨ ਪੰਕ ਲਗ 
ਵਾਇ । ਏਕ ਈੱਟ ਕੌ ਚਨਾ ਲਾਦਿ । ਮੁਹਰੀ“ਕੋ ਦਿਖਰਾਵਨਿ ਕਾਰਨ । 
“ਹੋਰ ਧਨ ਦੇਕੇ ,ਮਸਾਲਾ ਯਾ ਦੁਨਾ) ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ । "ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ /ਓਹ (ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਿਕ) 
ਜਦੋਂ" ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ (ਖਰਚ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ) ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਅਥਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਕੇ 
ਉਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਦੇ ਹਾਂ । ਲਿਵ ਗਿ 
ਮੁਹਰਲੀ ਇਟ ਦਾ ਰਵਾ । 



ਏਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ! ( ੧੮੪੮ ) ਗਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੫੧, 

ਕਹਿ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਹਿ ਸਧਾਰਨ॥੨੮॥ਅੰਤਰ ਬਨਹਿ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਚ॥ 

ਨਹਿੰ ਨ ਮਸੈਦਨ 'ਕੋ ਮਨ ਸਾਚਾ? । ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਪੁਨ ਬੁਲਵਾਏ । 
ਨਿਕਟ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਫਰਮਾਏ॥੨੯॥“ਤਾਲ ਰਚਨ ਮਹਿੰਦੌਭ ਨਕਰੀ- 
ਮਹਿ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਨ ਬਿਚਰੀਆੰਹਿ । ਕਯੋਂ ਸਰਵਾ ਤੁਮ ਡਰ 
ਕਰਿ ਧਗੇਚਨੋ ਸਰਬ ਲਗਾਵਨਿ ਕਰੋ॥੩੦॥ਧਨ ਕੀ ਕਮੀ ਨ ਕੋਊ ਰਹੈ। 

` ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਹਿ ਸੇਵ ਜੋ ਗਹੈ॥ਸਨਿ ਮਸੈਦ ਗਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨਜੋ। 
ਕਛੁ ਭੇਵ ਨਹਿੰ ਜਾਨ3ੋ॥੩੧॥ਇਕ ਰਾਵਰਿ ਢਿਗ ਆਨ ਬਤਾਵੇਂ:-ਦਰਬ 
ਮਸੋਦ ਨਹੀ' ਸਰ ਲਾਵੈਂ'-।ਧਨ ਕੋ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਜੋਈ।ਤਿਸ ਗਤਿ ਕੋ 
ਨਹਿ ਜਾਨੈ ਕੋਈ ॥ ੩੨॥ ਖਰਚ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਕੌ ਨਿਤ ਹੋਵੈ । ਤਿਸਕੋ 
ਕਹੋ ਕੌਨ ਸਿਖ ਜੋਵੈ। ਹਮ ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਗਕਾ ਪਾਇ । ਕਹਿ ਕਰ 
ਗਾਢੀ” ਕਾਰ ਕਰਾਇੰ ॥ ੩੩॥ ਇਮ ਕਹਿ ਗਏ ਮਸੈਦ ਮਹਾਂਨੇ । ਇਕ 

ਦਇ ਦਿਨ ਆਂਛੀ ਗਤਿ ਠਾਨੇ"। ਚੂਨਾ ਅਧਿਕ ਲਗਾਵਨ ਕੀਨਾ । 

ਕਛਕ ਤਾਸ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਚੀਨਾ ॥ ੩੪ ॥ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਚਿਨਵਾਵਤਿ 
ਰਹੇ। ਪੁਨਹ ਆਮਦਨ ਲਘ ਧਨ ਲਹੇ। ਕਰਨ ਲਗੇ ਤੈਸੀ ਬਿਧਿ ਕਾਗੂ 
ਲਗਿ/ਜੂਨਾ ਇਕ ਈਂਟ ਮੜਾਰ॥੩੫॥ ਦੇਖਿ ਸਿੱਖ ਨਹਿ ਸਕਹਿੰ ਸਹਾਰੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਡ ਬੁਨਿਯਾਦ“ ਉਚਾਰੇ । ਕਾਰ ਮਸੈਦ ਬਨਾਵਹਿੰ ਦੰਭਾ। 

ਦਿਸ਼ ਦੋਨਹੁੰ ਤੇ ਹੋਤਿ ਅਚੇਭਾ ॥੩੬॥ ਰਹਿ ਨ ਸਕਹਿੰ ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਢਿਗੋ 
ਆਇ'। ਜਹਿੰ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁ- 

ਦਾਇ।“ਸਰ ਸੌਪਾਨਨਿ ਪੰਕ ਲਗਾਇ'॥੩੭॥ਕਹੇ ਆਪਕੇ ਲਾਵੇਂ ਕਬੈ।ਚੂਨੇ 
ਸਗ ਈਂਟਕਾ ਸਬੇ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਕਰਦਮ ਸੋਂ ਚਿਨਵਾਵਤਿ । ਮੁਹਰੀ ਅੰਹੈ 

ਚ੍ਨਾਂ ਲਗਵਾਵੜਿ॥੩੮॥ਤਿ੍ਤੀ ਬਾਰ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਖੁਟਿਆਈ। ਕੁਛ ਰਿਸ 

ਕਰਿ ਗਰ ਗਿਰਾਅਲਾਈ।/ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰਕੀ ਬੁਨਿਯਾਦ'।ਭਈ ਸਥਿਰ, 

ਕਬਿ ਹੋਇ ਨ ਬਾਦ੩੯॥ ਏਕ ਬਾਰ ਇਹ ਜਾਇ ਬਿਦਾਰਾ'” । ਬਨਹਿੰ 

ਨਵੀਨ ਫੇਰ ਸਰ ਸਾਂਰ।ਇਨਹਿ ਜਿ ਪੋਲ ਬਨਾਵਨ ਕੀਨ । ਪੋਲ ਜਰ 
ਅਕਲ 
੧੩ਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ' ਲਾਉਂਦੇ । “ਪੱਕੀ । =ਚੌਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ । ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ । “ਨੀਂਹ । 
੬੫ਖੰਡ ਵਾਲੀ । ? ਸਿੱਖ ਆਏ । "ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪੋੜੀਆੰ ਨੂੰ ਗਾਰਾ ਲਗਵਾਂਉਂਦੇ ਹਲ 
(ਮਸੈਦ) । ਇਹ ਬਚਨ) ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ । "ਢਹੇਗਾ । “ਜੜ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੧੮੪੯) ਗਸਿ ੨। ਅਸ ੫੨ 

ਅਪਨੀ ਕਰਿ ਲੀਨਾ॥੪੦॥ਜਬਿ ਮਸੈਦ ਬਿਨਸਹਿ ਨਹਿੰ ਰਹੈੱ”ੋਂ ।ਸੈਗਤਿ 
ਬਿਥੈ ਨ ਢੋਈ ਲਹੈਂ।ਤਬਿ ਮੇਰੇ ਸਿਖ ਹੋਇ ਬਿਸਾਲ। ਕਾਰ ਸਮਾਲਹਿੰ ਗੇ 
ਇਸ ਤਾਲਾ॥ 8੧॥ਈ'ਟ ਸ ਚਨਾ ਅਧਿਕ ਲਗਾਵਹਿੰ । ਪਵਰੀ ਪਾਕੀ 
ਪਰਮ ਬਨਾਵਹਿੰਸਰਕੀ ਜਰਾਂ ਸਥਿਰ ਜੋ ਕਹੈਂ। ਅਪਨ ਸਥਿਰਤਾਂ ਕੋ ਸੌ 
ਭਰੈਂ॥੪੨॥ਦੈਭ ਮਮੈਦਨ ਕੀਨ ਜੁ ਤਾਲਾ। ਜੜ ਨ ਰਹੈ ਇਨਿ ਕੀ ਚਿਰ- 
ਕਾਲਾ । ਪੂਰਬ ਇਨ ਕੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਨਾਸੈ । ਪੁਨ ਸਰ ਢਹਿ ਕਰਿ ਬਨਹਿ 
ਪ੍ਕਾਸ਼੪੩॥ ਹੋਨਹਾਰ ਇਨ ਤੇ ਕਰਿਵਾਵਗਿਫਲ ਕੋ ਪਾਵਹਿ ਤਬਿ ਪਛੁ- 
ਤਾਵਹਿੰ। ਦੇਹਿ ਭਾਵਨੀ ਕੌ ਫਲੁ ਤਾਲ" । ਅਬ ਕਯਾਂ ਕਹਿਨ ਬਨੇ ਇਨ 
ਨਾਲ” ॥੪੪ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਜੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਦੈ ਦੁਤਿਯ ਗਾਸੈ “ਮਸੈਦਨ ਸ਼੍ਰਾਪ” ਪੂਸੈਗ 
ਰਲ 3 

ਸਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਆਯਾ ] । 
ਰਰਲ ॥ ਬਧ ਜੀਨ ਵਿ ਲੇ ਸਗ ਕਈ ਦਿਸ ਭਵ । ਜਲ ਅੰ 
ਗੁਰ ਦਸਮੁ ਬਰ ਸਗਰੇ ਦਏ ਖਪਾਇ ॥੧॥ ਬਲੀ ਤੁਰਕਪਤਿ ਕਾਬਲੀ 
ਇਸ ਥਲ ਦਲ ਚਲਿ ਆਇ। ਸਰ ਸੌਖਾਨ ਉਖੇਰ ਕਰਿ ਪੂਰ ਦਿਯੋ ਸਭਿ 
ਬਾਇ ॥੨॥ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦ ਮਹਿਪਤਿ” ਭਏ ਹਤੇ ਜਮਨ ਸਮੁਦਾਇ। ਨੀਵ 
ਪੁਰਾਤਨ ਤਾਲ ਕੀ ਦੇਖਿ ਭਲੇ ਸੋ ਥਾਇੰ॥੩॥ਕਰੀ ਸੁਧਾਨ ਚਿਨਾਇ ਪੁਨ 

੧ਸਮੇਂ` ਸਿਰ (ਤਾਲ=ਅਵਸਰ, ਮੈਕਜਾ) । (ਅ) ਸਰੋਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ । “ਰਾਜੇ । 
ਮਲੇਛ ਭਾਵ ਤੁਰਕ [ਸੈਸ:, ਯਢਨ]ੋ। __ 

#ਇਹ ਕਥਾ ਕਥੀ ਜੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀ ਔੱਪੜੀ ਜਾਪਦੀ । ਮਮੈਦ ਜੇ ਬਾਪੇ ਗਏ ਸਨ 
ਉਹ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਬਾਹ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਚੋਥੇ ਪੰਜਵੇ” ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪ ਥਾਪੇ ਹੋਏ 
ਸਨ, ਤੇ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕੱਢਣਾ ਸਤਿਗੁਗਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਸੀ । ਮਮੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੇਵੇ” 

ਰ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੌਂ ਹੇਯਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਸੱਤਵੀ' ਪਾਤਸ਼ਹੀ ਦ। ਬਹੁਤਾ ਵਕਤੇ 
ਕੀਰਤ ਪੁਰ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਅੱਠਵੇ' ਸਤਿਗੁਰ ਬੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਸਚਖੰਡ ਪਯਾਲਾ 
ਕਰ ਗਏ । ਨਾਵੇ' ਸਤਿਗੂਰ ਨੇ ਕੀਰਤ ਪੁਰੋਂ` ਉੱਠਕੇ ਅਨੈਂਦ ਪੁਰ ਬਸਾਯਾ, ਬਾਹਰ ਬੀ ਬਹੁਤ 
ਚਿਰ ਰਹੇ। ਦਸਮੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਣੀ ਉਮਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਤੇ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਵੱਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਰਹੇ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਮੈਦ ਢਿਗੜੇ । ਪਹਿਲੇ ਚੈਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁਕੇ ਸਨ, 
ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਲਾਦ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਾਨ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੇ ਗਏ, ਬੈਦਗੀ ਵਿਚ 
ਢਿੱਲ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਰੇ। ਕਦ ਹੀ ਕਿ ਦਸਮੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਬਿੱਠੇ 

__ ਭਏ ਹੀ ਪੰਥ ਵਿਚੋ" ਕੱਢ ਵਿੱਤੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੫੦) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਨ ੫੨. 
ਚੂਨੋ ਸਰਬ ਲਗਾਇ। ਜਨ ਰਤਨ ੪ 
ਇਿੰ॥ ਸਨ ਕਥਾ ਸਰ ਜੰਨਤ ਕੀ ਦੀ ਅਰਜਨ ਉਰਸਗ ਕਰ ਕਾਰ 
ਤੀਰ ਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰਿ ॥ ੫॥ ਅਨਗਨ ਨਰ ਕੀ ਭੀਰ ਹੈ 
ਚਾਰਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਲਾਰ। ਚਿਨਹਿੰ ਖਨਹਿ ਗੁਰ ਗੁਰ? ਭਨਹਿੰ ਭਜਨ” 
ਭਗਤਿ ਬਡਭਾਗ॥੬॥ਚੌਪਈ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਲਛਮੀਪਤਿ ਏਕੋਕਾਰ'ਨੈਂ। ਜਗ ਸਿਰ- 
ਜਨ ਪਾਲਨ ਸੈਹਾਰ/ਤੀਨ ਲੋਕ ਸ੍ਹਾਮੀ ਬਡਿ ਚੀਨ। ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਨਿਜ 
ਭਗਤਿ ਅਧੀਨ॥੭॥ਸੱਚ ਖੰਡ ਮਹਿੰ ਸੰਭ ਬਿਧਿ ਜਾਨ।ਅਪਨਿ ਸਮੀਪਨਿ 
ਸਾਥ ਬਬਾਨੀ । “ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੋ ਮੈਂ ਧਾਰਨੋ। ਨਰਕ ਪਰਨ ਤੇ 
ਨਰਨ ਉਬਾਰਕੋ ॥੮॥ ਅਬਿ ਸਰੂਪ ਪੰਚਮ ਤਿਨ ਕੇਰ।ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਹਿਤ 
ਜਗਤ ਬਡੇਰਾਂ। ਭਗਤ ਬੇਸ ਮਹਿ ਛਪਹਿ ਬਿਸਾਲੇ।ਚਾਹਤਿ ਭਗਤਿ ਪੰਥ 
ਕਹ ਪਾਲੇ ॥ €॥ ਇਸ ਉਪਾਇ ਮਹਿੰ ਲਗਹਿਂ ਮਹਾਨਾ। ਬਿਰਹਿ ਸਦੀਵ 
ਨਰਨ ਕੱਲਯਾਨਾ । ਸਧਾ ਸਰੋਵਰ ਕੌ ਸਿਰਜਾਵਤਿ । ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਕੋ 
ਦਿਪਤਾਵੜਿ॥੧੦॥ਕਰਜੋ ਚਹਤਿ ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਹਰਿਮੰਦਗਅਵਨੀਤਲ ਮਹਿ 
ਅਦਕੁਤ ਸੁੰਦਗ ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਭਜਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤਹਿ ਮਹਾਂ,ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਨਰ 
ਨੰਮ੍ਹਿ ਤਹਾਂ॥੧੧॥ ਭਗਤਿ ਨਿਰੈਤਰ ਅੰਤਰ“ ਹੋਇ।ਮੋਕਹੁ ਸਿਮਰਹਿੰ ਗੇ 
ਸਭਿ ਕੋਇਦੰਭ ਬਿਹੀਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਹੋਹਿ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ? ਲਿਵਲੀਨ 
॥੧੨॥ਮੋਕਹ ਸਦਾ ਭਗਤਿ ਹੈ ਪਯਾਰੀ । ਰਹੋ ਬਨਜੋ ਜਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। 
ਭਗਤਿ ਭੇਖ ਧਰਿ ਬਿਦਤੜੋ ਜੈਸੇ। ਭਗਤਿ ਬਸੀ$ ਦਿਖਰਾਵੋਂ ਤੈਸੇ॥੧੩॥ 
ਅਬਿ ਮੈਂ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਕਮਾਵੋਂ।ਛਪਨ ਹੇਤ ਬਪੁਕੋ ਪਲਟਾਵੋਂਇਮਕਹਿ 
ਕਰਿ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧੋ।ਬਨ ਮਜੂਰ ਤਨ ਕਟ ਪਟ ਬਾਧੋ'੧੪॥ਕਹੀ ਕੰਧ 
ਖਨਿਬੇ ਹਿਤ ਧਾਰੀ । ਗਹੀ ਟੋਕਰੀ ਹਾਥ ਮੜਾਰੀ।ਮਹਿਮਾ ਭਗਤਨਿ ਕੀ 
ਬਭਕਾਰਨ'।ਬਸੀਪ੍ਰਮ ਅਪਨਪੌ'ਦਿਖਾਰਨ॥।੧੫॥ਜਗਤ ਕੌਤ ਜਗ ਗੁਰ 
ਪੁਰਿ" ਆਏ । ਮਿਲੇ ਮਜੂਰਨ'” ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਕੋ 

ਕਾਦਰ ਜੀ । £ਸੀ ਅਰਜਨ ਜੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਜਗਤ ਦਾ ਹਿਤ ਬਧੁਤ ਹੈ । “ਸਦ 
ਅੰਦਰ । “ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਯਾ ਹੋਯਾ । “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਦੇਖੋ ਗੁਣੂ ਗ੍ਰੋ: ਕੋਸ਼ ਖਾ: ਟ੍ਰੋ: ਸੁਸੈਣੀ 
ਬਾਲਾ)।ਦਨੱਕ ਬਸਤ ਖੈਨ੍ਹਿਅ। ੯ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ । "ਆਪਣਾ ਆਪ । 
੧੧ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ । "“ਮਜੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲਕੇ । 
ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੪੭ ਤੇ ਅੰਸੁ ੩੦ ਅੰਕ ੭ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਫੂਕ । ̀ ਪ੩=ਮਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੫੧) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੫੨. 

ਸਧਿ ਹੋਈ।ਕੌਤਕ ਪਿਖਨ ਦੇਵ ਸਭਿ ਕੋਈ॥੧੬//ਜੈ ਜੈ! ਭਨਤਿ ਗਗਨ 
ਮਹਿ ਆਏ। ਅਦਭੁਤ ਗਤਿ ਦੇਖਤਿ ਸੁਰ ਛਾਏ" । ਬਿਸਮਤਿ ਚਿਤ ਨਿਜ 
ਬਿਖੈ ਬਖਾਨੇ।-ਇਨ ਕੇ ਚਲਿਤ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈਂ॥੧੭॥ਨਿਜ ਪ੍ਰੀਤਮਕੇ _ 
ਨਿਤ ਹਿਤਕਾਗੰ।ਬਿਦਤਾਵ[ਤ ਇਮਿ ਜਗਤ ਮਝਾਰੀ। ਭਗਤ ਸਰੂਪ ਦੇਕ 
ਭਵ ਧਾਰਾਂ।ਦਤੀਏ ਸੋ ਬਸਿਰਹਨਦਿਖਾਰਾਂ॥੧੮॥ਭਗਤਿ ਕਬੀਰਨਿਕੇਤ 
ਸਿਧਾਏ । ਬਨਿ ਬਨਜਾਰਾ ੧੫“ਰਲਾਏ । ਨਾਮ ਦੇਵ ਕੋ ਛਾਪਰ ਛਾਂਯੋਂ'। 
ਭਗਤਨਿ ਵਤਸਲ ਬਿਰਦ ਦਿਖਾਯੋ॥੧੯॥ ਫੇਰਿ ਦੇਹਰਾ ਗਉ ਜਿਵਾਈ। 
ਮੁਗਲਰੂਪ ਧਰਿ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈਂ।ਗਏ ਸੈਨ ਕੇ ਤਨ ਧਰਿ ਨਾਈ੧ਪੀਤਮੁੰ' 
ਹਿਤ ਨ੍ਹਿਪ ਸੇ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ॥੨੦॥ ਕੌਨ ਕੌਨ 'ਇਨ ਕਰਮ ਗਿਨੀਜੈ । 
ਬਸਿ ਭਗਤਨ ਕੇ ਸਦਾ ਲਖੀਜੈ-। ਕਹੀ ਗਹੀ ਕਰ ਪ੍ਰ੍ਕੁ ਸਮਰੱਬ। ਧਰੀ 
ਟੋਕਰੀ ਦੂਸਰ ਹੱਥ॥੨੧॥ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜਿਸ ਥਲ ਚਿਨਵਾਇ । ਖਨਨ 
ਲਗੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤਹਿੰ.ਜਾਇ । ਕਾਰ ਨਿਕਾਸਹਿੰ ਵਹਿਰ ਗਿਰਾਈ । ਦੇਖਤ 
ਭਏ ਦੇਵ ਸਮੁਦਾਈ॥੨੨॥ਪਲਟ ੫ਪਲਟਿ ਅਪਨੋ ਤਨ ਸਾਹੇਆਇਲਗੇ 
ਸਗਰੇ ਸਰ ਕਾਗੇਤਿਨ ਕੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਕਾਰ ਕਰਾਵਹਿੰ। ਕਹਿ ਸਭਿ ਸੋ ਉਤ- 
ਸਾਹ ਬਧਾਵਹਿੰ॥੨੩॥ ਛਿਨਿਕ ਮਾਤ ਮੰਹੇ ਮਾਟੀ ਪਾਟੀ”। ਸੰਭ ਨਿਕਾਸ 

_ਕਰਿ ਬਾਹਰ ਸਾਟ੧ਸ਼ਹੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਨਿਰਨੇ ਹੇਰੈਂ -ਆਜ ਕਾਰ ਕੌ” 
ਕਰਹਿ ਘਨੇਰੇਊ॥੨੪॥ਸੈਗਤਿ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਤੇ ਆਈ(ਜਤ ਕਿਤ ਦੀਖਤ 
ਜਿਹ ਗਿਕਸ ਅਤ ਐਨ ਤਾ ਜਗ ਅਗ ਨਲ 
ਗਾਤਿ-॥੨੫॥ਸ੍ਰੋਯਮਸ੍ਹੀ ਏਵ ਬਿਚਾਰਿਨਿਹਾਰਤਿ-ਹੈ ਸਭਿ ਮਹਿੰਇਕ 
ਸੁੰਦਰ ਡੀਲਾ । ਚਾਰੁ ਸੋਚ ਬਿਮੋਚਤਿ, ਪ੍ਰੰਰੰਤਿ ਹੈ ਸਭਿਗੂਨ 
ਛਬੀਲਮਬ੍ਿੰਦ''" ਅਦਾਇਬ ਰਾਖਤਿ ਹੈਂ, ਅਭਿਲਾਖਤਿ ਭਾਖਤਿ ਹੈਂ ਗੁਨ 
ਸ਼ੀਲ।ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਗਮੌਰ"ਇਹੀ ਇਸੁਠੌਰ ਬਿਖੋਦਿਖਰਾਵਤਿ ਲੀਲ- 
॥੨੬॥ਠ੦ਘ ਕਾਲ ਸੈਂ ਕਾਰ ਬਿਸਾਲ ਕਰੀ ਥਲ ਜਾਂਹਿ ਬਿਥੈ ਚਿਨਿਬੋ ਹਰਿ- 
ਮੰਦਿਗ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਤਹਿ ਤੇ ਕਰਿ ਤੂਰਨਤਾ ਨਿਕਸਾਇ ਲਈ ਸਗਰੀ ਸਰ 

(ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ) ਛ: ਗਏ । “ਮੈਸਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਭਗਤ ਸਰੁਪ ਧਾਰਿਆ । “ਦੂਸਰਾ (ਰੂਪ) 
ਆਹ“ ਦਫ੍ਣਜ । “ਛੋਪਰੀ ਛੱਤੀ । $ਸੈਲ ਦੀ ਖਾਤਰ 
ਲਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ । “ਡਾਫ੍ ਸੈਣ ਵਾਸਤੇ । "ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਫੀ । “ਸੁੱਟੀ । "ਕੌਣ । “'ਸਾਂਰੇ 
ਉਸ ਦਾ । ""ਜਗਡ ਦੇ ਜ਼ਿਰੋਮਫ । #੫੪=-ਮੈ'। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੫੨) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੫੨, 

ਅੰਦਗਜਸ ਭਾਖਿ ਮਹਾਤਮ ਆਨਨ ਤੇ ਕਰਵਾਵਤਿ ਹੈਂ ਕਰ ਤੇ ਤਨ 
ਸੰਦਗਇਕ ਆਵਤਿ ਹੈਂ,ਇਕਜਾਤਿ ਨਿਕਾਸਤਿ ਸ਼ੀਗਰ ਦੇਖੜਿ ਭੇ ਕਰਿ 
ਨੌਦਰ'॥੨੭॥-ਚਿਤ ਚੌਂ੫ ਧਰੀ ਸੁਰ ਗੋਪਾਅਹੈਂ ਪਲਟੇ ਤਨ-ਜਾਨਿਗੁਰੂ 

-ਚਲਿ ਆਏ-।ਜਿਮਿ ਸੂਰਜ ਬਾਲ” ਬਿਲੋਕਤਿ ਹੀ ਅਰਬਿੰਦ ਬਿਲੋਚਨ 

ਫੈ ਬਿਕਸਾਏ । ਬਰ ਡੀਠ ਮਿਲੀ ਜੁਗ ਮੂਰਤ ਕੀ ਇਕ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰਬੋਤਮ 
ਉਮਹਾਏਂ।ਅਵਲੋਕਤਿ ਕੀਰਤਿ ਕੋ ਬਰਨੈਂ ਭੁਨਸਾਰ ਸਮੈਂ ਬਿਚ ਰਾਗ 

ਸੁਹਾਏ॥੨੮॥ਵੋਹਰਾ॥ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਸੁ ਛੰਤ ਕਰਿ ਜੁਕਤਿ ਬਿਲਾਵਲੁ ਗਾਇ। 
ਅਪਨ ਅਨੰਦ ਬਿਲੀਦ ਕੋ ਦਿਯੋ ਜਨਾਇ ਸੁਨਾਇ ॥੨੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ- 

ਸੂਹੀ ਮਹਲ ੫॥ ਮੌਤ ਕੇ _ਕਾਰਜਿ ਆਪਿ _ਖਲੋਇਆ ਹਰਿ _ਕੈਮੁ ਰ 
ਕਰਾਵਣਿ ਆਇਆ ਰਾਮ ।। ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲੁ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿਚਿ ਅੰਸ੍ਰਿਤ 
ਜਲੁ ਛਾਇਆਰਾਮ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜੁ ਕਰਾਇਆ 
ਸਗਲ ਮਨੌਰਥ ਪੂਰੇ ॥ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰਿ ਲਾਬੇ ਸਗਲ 
ਵਿਸੂੰਰੇ ॥ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਸੁ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ॥ 

_ ਅਪਨਾ ਬਿਰਦੁ ਰਖਿਆ ਪਰਸੇਸਰਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ੧॥ 

ਨਵਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਰਿਧਿ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਕਾਈ ਰਾਮ॥ ਖਾਤ 

ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਤਿ ਸਵਾਈ ਰਾਮ॥ ਦਾਤਿ 

ਸ਼ਵਾਈ ਲਿਖੁਟਿ ਨ ਜਾਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਇਆ॥ ਕੌਟਿ ਬਿਘਨ ਸਗਲੇ 

ਉਠਿ ਨਾਠੇ ਦੂਖੁ ਨ ਨੇੜੈ ਆਇਆਂ ॥ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਬਿਨਸੀ ਫੂਖ 
ਸਬਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਅਚਰਜੁ ਜਿਸੁ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ 

੨॥ ਜਿਸਕਾਂ ਕਾਂਰਜੂ ਤਿਨਹੀ ਕੀਆਂ ਮਾਣਸ ਕਿਆ ਵੈਚਾਰਾ ਰਾਮ । ਭਗਤ 

ਸੇਹਨਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗਣ ਗਾਵਹਿ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਜੈਕਾਰਾ ਰਾਮ ॥ ਗੁਣ ਗਾਇ 

ਗੋਇੰਦ ਅਨਦ ਉਪਜੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਮੈਗਿ ਬਨੀ ॥ ਜਿਨਿ ਉਦਮੁ ਕੀਆਂ ਤਾਲ 
ਕੇਗ! ਤਿਸਕੀ ਉਪਮਾ ਕਿਆ ਗਨੀ ॥ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਕਿਝਿਆ ਮਹਾਂ 
ਨਿਰਮਲ ਚਾਰਾ।ਪੜਿਤ ਪਾਵਨ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਅਧਾਰਾ ।।੩॥ 

ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪੂਛ ਕਰਤਾ ਉਸਤਤਿ ਕਉਨੁ ਕਰੀਜੈ ਰਾਮ ।। ਮੈਤਾ ਕੀ 
ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮੁ ਮਹਾਰਸੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ ॥ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ਕੀਜੈ ਬਿਸਰੁ 
ਨਾਹੀ ਇਕ ਖਿਨੋ ।। ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਰੁ ਰਸਨਾ ਸਦਾ ਗਾਈਐ ਅਨਦਿਨੋ ॥ 

ਰ ਨ, ਸਰਪ ਅਲ ਆ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ 
ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਜੀਜੈ । ੪॥੭॥ ੧੦॥ 

“ਨਿਗਾਹ ਕਰਗੇ। “ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤੇ । ੯ਚਜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ । "ਊਮਾਹ ਵਿਚ ਆਏ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੫੩ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅਸੂ ੫੨. 

ਢੋਹਰਾ॥ ਇਮ ਸਨਮੁਖ ਹਇ ਕਰਿ ਖਰੇ ਗਾਈ ਸਿਵਤਿ ਸੁਨਾਇਵਧਯੇ 
ਦਿਸ਼ਨਜਲ ਅਨੰਦਚਖਆਇ'॥੩੦॥ਚੌਪਈ॥ਸ੍ਰੀਅਰਜੁਨ ਅਲ 

ਕਚਿ”ਨੀਂਕੇ। ਅਰਜਨ” ਕੀਰਤਿ ਗੁਨ ਪ੍ਰਕੁ ਹੀ ਕੇ । ਨਿਕਟਿ ਹੋਇ ਕਰਿ 
ਦੌਨਹੁੰ ਹਾਥ । ਪਰਸੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨਿ ਸਾਬ ॥੩੧॥ ਗਹਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪਤਿ 
ਅੰਕ ਭਰੇ ਹੈ” । ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨੋ ਬਿਸੁਧ ਕਰੇ ਹੈਂ । ਸ਼ੋਭਤਿ ਬਦਨ ਚੋਦ 
ਮਾਠਿੰਦ।ਬਾਕ ਸੁਧਾ ਬੋਲੇ ਸੁਖਕੈਦ॥੩੨॥“ਜਗਤ ਭਗਤਿ ਮਗ ਸ਼ੁਭ ਬਿਸ- 
ਤਾਰ॥ਸਰ ਕੌ ਰਚਯੋ ਪਰਮ ਉਪਕਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਥਿਰਹਿ ਸਦੀਵਾ । 

_ਗਾਇ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿ ਮਨ ਨੀਵਾਂ॥੩੩॥ਸਰ ਅੰਦਰ ਅਥਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ। 
ਸਿਰਜਹੁ ਜਿਸਕੀ ਰਚਨਾ ਸੁੰਦਗਜਰਹਿ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ੇਬ“ਬਿਲੀਦ। ਸ਼ੋਭਹਿ 

_ਬਹੁਜਿਸ ਪੂਰਨ ਚੈਦ॥੩੪॥ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਕੋ ਚਹੁੰ ਦਰ ਸਿਰਜਾਵਹੁ । ਰੁਚਿਰ 
__ਬੈਗਲਾ ਉਰਧ ਕਰਾਵਹੁ੫ਸ਼ਰਮੁ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਸੇਤੁ”ਰਚਾਵਹਤੀਰਬ ਤੀਰ 

ਪੌਰ ਬਨਿਵਾਵਹੁ॥੩੫॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਪਕਰੇ ਬਾਹੂਬਯੋਂਤ ਬਤਾਵਤਿ 
ਸਭਿ ਜਗ ਨਾਹੂ”। “ਇਹੁ ਮੇਰੋ ਮੰਦਰ ਬਰੁ ਹੋਇ । ਜਿਸ ਕੀ ਸਮਤਾ 
ਕਰਹਿ ਨ ਕੋਇ ॥੨੬॥ ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਹਿ ਹੋਹਿ ਨ ਜੈਸੋ। ਭਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਬਨਹਿ ਨਿਤਿ ਐਸੋ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਣ ਕਾਰਨ ਮੋਖ।ਮੇਰੋ ਸਿਮਰਨ ਹੁਇ 
ਨਿਰਦੋਖ॥੩੭॥ਜੇ ਨਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਉਰ ਪਰਮ ਗਾਇ ਕੀਰਤਨ ਹੁਇ 

। ਮੁਹਿ ਕੌ ਮਿਲਹਿੰ ਆਇ ਨਿਹਸੈਸੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੰਧ 
ਿ੍ੈਸੈਂ੩੮॥ਇੱਤੜਾਦਕ ਸਭਿ ਬਯੋਂਤ ਬਤਾਏ।ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਧਿਕ 
ਬਿਰਧਾਏ।“ਜਜੋ' ਕਜੋਂ ਕਰਿ ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਾਰਹੁ । ਨਰਕ ਪਰਨ ਤੇ ਨਗੰਨ 
ਉਬਾਰਹੁ॥੩੯॥ਵੇਰ ਜੁੱਧ ਤੁਰਕਨ ਸੋਂ ਕਰੀਅਗਿ ਅਪਰ ਪੰਚ ਤਨ ਜੋਤਿ 
ਸੈਚਰੀਅਹਿ'।ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਰਚਹ ਬਿਸਾਲਾ।ਰੱਖੜਕ ਸਰ ਕੋ ਹੁਇ ਸਭਿ 
ਕਾਲ॥੪੦॥ਕਰਹਿ ਨਿਰੈਤਰਿ ਕੀਰਤਿ ਮੇਰੰ। ਪਰਬਿਰਤਹੁ" ਸ਼ੁਭ ਰੀਤਿ 
ਘਨੇਰੀਪੁਨ ਮਮ ਤਨ ਮੈਂ ਲੈਤਾ ਪਾਵਹਜਿਸਹਿਤ ਤਨ ਧਾਰਹ ਸੁਬਨਾ- 

“ਅਨੈਂਦ ਨਾਲ਼ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜਲ ਆਂ ੨ਦੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ । $ਉੱਜਲ । 
“ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਪਤੀ ਨੇ ੱੀ ਪਈ “ਭਾ [ਅਰਬੀ=ਜੋਬ $ਧੁਰ ਛੱਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ 
ਛਤਾ ਹੰਬਦ ਉਚਾ ਬਣਵਾਓ । “ਪੁਲ । "ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸ੍ਹਾਮੀ ਜੀ । ੯ਬੈਧਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ । 
੧੦ਹੋਰ ਪੰਜ ਦੇਹਂ ਵਿਚ ਜੋਤ ਦਾ ਪੂਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਢ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਕ । ""ਪੂਚਾਰੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੫੪ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅਸੂ ੫੨. 

ਵਹ੪੧॥ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਮਿਲਿ ਅੰਤਰ ਧਕਾਨੇ। ਪੁਨ ਸੁਰ ਗਨ ਅਤਿ 
ਪਤੀ ਹਰੀਆਂ ਕਜਜਨ ਲੰ ਬੈਦਨ ਕੀਨਸਿਨਾਮ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਿ ਹਿਤ 

“॥੪੨॥ ਬਿਨਤੀ ਭਨ ਭਨਿ ਗੇ ਸੁਰਪੁਰਿ ਕੌ। ਕਰਤਿ ਪਰਸਪਰ 
ਜਸ ਸਤਿਗੁਰਕੋ।ਸੈਗਤਿ ਕਾਰ ਕਰਤਿ ਸਰ ਕੇਰੀ।ਹੇਰਿ ਹੇਰ ਮਤਿਬਿਸਮ 
1==- ੧ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਧੰਰ ਅੰਹਲਾਦ॥ਇਹੁ ਥੇ ਕੰਨਨੈਂਕੀਨ 
ਸੈਬਾਦਾਂ?। ਨਏ ਅਨੂੂਠੇ ਬੇਸ ਬਿਸਾਲੇ । ਕਿਤ ਤੇ ਆਇ ਕਹਾਂ ਇਹ 
ਚਾਲੇ? ॥੪੪॥ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਤਿ ਗਏ। ਇਨ ਕੌ ਭੇਤ ਨ ਕਿਨਹੂੰ 
ਲਏ! '॥ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਰੇ ਬਿਰਾਜੇਕਹਤਿ ਕਰਾਵਤਿ ਸਰ ਕੋ ਕਾਜੋ 

"ਹਿਤ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਨਾਮ ਪੂਗਣ ਕੀਤੇ । “ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਣ ਸਨ ਜੈ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੈਂਬਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । 

“ ਇਸ ਅੰਸੂ ਵਿੱਚ ਏਕੈਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੇਣਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਕੌਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ 
ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਬ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਆਤਮ 
ਖੇਲ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਮਬ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੰਮਬ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਮੂਜਬ ਕਵਿ ਜੀ 
ਨੇ ਐਉਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ' ਇਸ ਵਿਚ ਥਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਜ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ 
ਸੇਬੀ ਹੇ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਡਾਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:=ਸੈਂਤਾ ਕ 
ਕਾਰਜਿ,ਆਪਿ ਖਲੋਇਆ ਹਰਿ ਕੈਮੁ ਕਰਾਵਣਿ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੭ ਵਿੱਚ 
ਆਏ ਲਛਸੀ ਪਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ “ਏਕੇਕਾਰ” ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ਨਿਵਾਸ ਵੇਕੁੰਠ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਕ ੮ ਵਿੱਚ ਏਕੋਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਚਖੰਡ 

`` ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਯਥ-ਸਚਖੰਤਿ ਵਸੈ 
ਨਿਰੰਕਾਰੁ । ਫਿਰ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਮ ਬੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦ: ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੈਂਸੇ “ਛਮ 

ਤੇ ਏਕਕਾਰ'। ਲਛਮੀ ਪਤ ਤੋ ਮੁਗਦ ਏਥੇ ਹੈ “ਉਹ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ 
ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਯ। । ਜੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ! ਯਥਾ=ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਤੂੰ 
ਕਾਦਿਰੁ ਕਰਤਾ । ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰਾਸ ਦੇ ਅੰਸੂ ੩੦ ਦੇ ਅੰਕ ੭ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 

1 ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖ ਵਿੱਚ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ..ਕਿਨਹੂੰ ਲਏ-ਡੇ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇ' 
ਦਸ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਐਸਤਰ੍ਹਂ ਹੈ:-ਇਹ ਬੇ ਕੇਠਨ ਕੀਨ ਮੈਂਬਾਦਾ” । ਸਿੱਖਨ ਬੂੰਬੇ ਗੁਦ 
ਬਿਸਾਲੇ । “ਆਗੈ ਨਾਹਿਨ ਕਿਸੇ ਢਿਖਾਲੇ (=ਦੇਖੇ)' ॥ ੪੪॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾਂ । 
'ਦੇਵਨ ਸਹਤ ਅਯੇ ਭਗਵਾਨਾ” । (ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ) 'ਨਏ ਅਨੂਠੇ ਬਸ ਬਿਸਾਲ । ਕਿਤ ਤੇ 
ਆਇ ਕਗੰ ਇਹੁ ਚਾਲੇ” । (ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹ) “ਸਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਤਿ ਗਏ । ਇਠ ਕੋ 
ਜ਼ੇਤ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਏ! । 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੫੫ ) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੱਸੂ ੫੩. 

॥੪੫॥ਬਿੰਦ ਸਿੱਖ ਅਰ ਲਗੇ ਮਜੂਰ।ਹੋਇ ਕਾਰ ਬਹ ਬਿਰੇ ਹਜਨਉੰਗਾਂਝ 
ਅਨਿਕ ਆਇ ਇਕ ਜਾਇ। ਰਹੈਂ ਜਿਤਿਕ ਸਰ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ ੪੬ ॥ 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਸੁਧਾਂ ਸਰੋਵਰ ਕੀ ਸ਼ੁਭਤਿ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਬਨਹਿ ਸਪਾਨ। ਮਹਾਂ ਮਹ 
ਤਮ ਕੌ ਭਨਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖਦਾਨ॥੪੭॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਝੇ 
ਦੁਤਿਯਰਾਸੇ'ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਰੁ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਨ”ੈਂ?ਪਸੇਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੇਇਪੰਚਾਸਮੇ ਅੱਸੂ ॥੫੨॥ 

੫੩, [ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ । ਹੈਂਤੋਖ ਸਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਲੇ ਵਿਛਾਈ|। 
ਦੋਹਰਾ॥ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਚਾਰਿ ਕੈ ਸੈਮਤ ਬਿਧ ਤੇ ਆਦਿ'। ਚਹਤਿ ਰਚਜੋ 
ਨਿਜ ਸਦਨ!” ਕੋ ਜਿਸ ਕੀ ਬਿਰ ਬਨਿਯਾਦ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਿਖ 
ਆਦਿਕ ਗੁਰੁਦਾਸ। ਭਗਤੂ ਬਹਿਲੋ ਧਰੇ ਹੁਲਾਸ#ਸਰ ਅੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ 
ਸੁਦਰ।ਸਿਰਜਹਿੰ ਸਮਤ' ਲਹਿ ਨ ਪੁਰੈਦਰ'।੨॥ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਉਤਸਾਹ 
ਬਡੇਰਾਂ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ” ਕਰਿਵਾਇ ਘਨੇਰਾਂ । ਗਮਨੇ ਗੁਰੂ ਤਾਲ ਕੇ ਮਾਂਹੀ। 
ਸੇਗਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੈਗ ਮਜਾ ਬੁਲਾਵਨ ਠਾਨ।ਸ੍ਰੀਮੁਖਤੇ 
ਸਭਿ ਬਜੋਂਤ ਬਖਾਨਾਂ । “ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਇਸ ਰੀਤਿ ਬਨਾਵਹੁ ।ਚਾਰ ਦਾਰ 
ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਨ“ ਰਖਾਵਹੁ॥੪॥ਨਗਰ ਦਿਸ਼ਾ ਸਰ ਸੇਤ ਰਚੀਜਹਿਦ੍ਹਾਰ ਦਰ- 
ਸ਼ਨੀ ਸਰ ਤਟ ਕੀਜਹਿ । ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੀ ਕ੍ਰਸੀ ਸਾਰਹੁ। ਤਾਲ ਨੀਰ ਤੇ 
ਉਰਧ ਉਠਾਂਰ2$॥੫॥ਸੂਰਗ ਦਾਰੀਆਂ” ਤਰੇ ਬਨਾਵਹ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਹਰ 
ਪੰਡ ਚਿਨਾਵਹੁਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੀ ਪਰਕਰਮਾਂ ਕਗੰਅਹ । ਗਾਢੀ ਨੀਵ ਤਰੇ 
ਤੇ ਧਰੀਅਹਿ ॥੬॥ ਦਰਿ ਮੰਦਰ ਕੇ ਚਾਰੋ' ਜੋਇ । ਦਇ ਦਇ ਫਾਤ ਚਉ- 
ਗਿਰਦੇ ਹੋਇ।ਮੱਧ ਜਾਇ ਉਚੀ ਇਕ ਛਾਤ।ਉਪਰ ਮਿਲਿ ਸਮਹੁਇ, ਸਭਿ 
ਭਾਂਤਿ॥੭॥ਤਿਸ ਪਰ ਰੁਚਿਰ ਬੈਗਲਾਂ ਥਪਹਿ । ਕੈਚਨ ਤੇ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਮਹਿ 
ਦਿਪਹਿ। ਇਮ ਬਭਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਿਧਿ ਸਾਰੀ । ਪੁਨ ਬਿਰਧ ਸੋਂ ਗੁਰ ਗਿਰਾਂ 
ਉਚਾਰੀ॥੮॥“ਸਿਮਰਹੁ ਸਭਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਖਰਾਸ/ਖਰੇ ਹੋਇ ਕੀਜਹਿ ਅਰ 
ਦਾਸ । ਅਵਿਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ ਗਰ ਨਾਨਕ। ਮੰਦਰ ਸੁਭਹਿ ਲਗਹਿੰ ਮਣਿ 
ਮਾਣਿਕ'॥੯॥ਹੁਕਮ ਸੁਨਯੋ ਬ੍ਰਿਧ ਬੈਦੇ ਹਾਥ । ਸਿਮਰਨਿ ਕਰਿ ਚਾਰਹੁ 

_ "ਬੁੱਢੋ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ । "ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹਰੀਮੰਦੇਰ । (ਅ) ਇੰਦ । #ਕੜਾਹ 
ਪ੍ਸ਼ਾਦਿ । “ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਏਥੇ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੀਆੰ ਨਕਗਾ ਢਾਰੋ' ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਲ ਹਲ 
ਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਵਲ ਹਨ।੬ਹਰਿ/ਦਿਰ ਦੀ ਕਰਸੀ ਤਾਲ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਠਾਲੇ 
ਉਸਾਦੇ । “ਮਹਿਰਾਬਾਂ । "ਰਚੋ । ੯ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਵੱਡਾ ਰੀਬਦ । "“ਮਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣਿਕ । 

#੫--ਪਰਰੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨੁ ਕੌ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੧੮੫੬ ) ਗੱਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੫੩. 

ਗੁਰੁ ਨਾਥ। “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੋਇ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸਭਿ 
ਕੋਇ ॥੧੦॥ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਨਿਹਚਲ" ਇਸ ਨੀਵ । ਬੁਰਾ ਜਿ ਚਿਤਹਿ 
ਬਿਲਾਸੀ ਬੀਵ।ਅੰਗ ਸੇਗ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਾਇ।ਸਿਰ ਸ਼ੱਤਨਿ”ਕੇਇਹ ਦਿ੫- 
ਤਇ॥੧੧॥ਮਾਨਹਿ,ਪੁਰਹਿ ਮਨੋਰਥ ਸੋਇ! ਸੀਸ ਨਿਵੀਇ ਬਿਘਨ ਗਨ 
ਖੋਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਪਹਿ ਦੁਗਨ ਚਗੂਨੇ। ਜਿਮ ਪੁੜਿਪਦ ਤੇ ਹੁਇ ਸਸਿ 
ਪੁਨੋ॥ ੧੨॥ ਬੀਚ ਬਿਰਾਂਜਹਿੰ ਗੁਰ ਸਭਿ ਸਮੈਂ । ਆਇ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ 
ਕੋ ਨਰ ਨਿਮੈਂਗਇਮਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਬਿ੍ਿਧਜਬੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਪੰਕਜ 

__ ਤਬੈ ॥੧੩॥ ਗਹੀ ਈਂਟ ਤਹਿੰ ਕਰੀ ਟਿਕਾਵਨ । 'ਮਵਿਚਲ ਨੀਵ 
ਰਖਾਵਨ।ਤਬਿ ਕਾਰੀਗਰ ਨਿਕਟਿ ਸੁ ਹੇਗਿ। ਹੇਤ ਜਨਾਵਨ ਮਤੀ ਬਡੇਰ॥ 
੧੪॥ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਉਠਾਇ ਸੋ ਲੀਨਿ।ਵੇਰ ਘੇਰ ਘਰਿ ਕਰਿ ਧਰਿ ਦੀਨ" 
ਸ਼ਰੀ ਅਅਜਨ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਜੋ/ਕਹਾਂ ਕੀਨ ਤੈ? ਬਾਕ ਉਚਰਨੋ॥੧੫॥ 
“ਹਮ ਗੁਰ ਸਿਮਰਿ ਸਮੈ ਸ਼ੁਭ ਜਾਨਾਂ। ਧਰੀ ਈੱਤ ਹਿਤ ਅਚਲ ਸਥਾਨਾ। 
ਚਿਨਿਬੇ ਹਾਰ ਆਜ ਤੇ ਪਾਛੇਈਂਟ ਅਪਰ ਜੋ ਧਰਿਹੈ' ਆਛੇ ॥੧੬॥ ਤਿਸ 
ਉਖੇਰ ਪੁਨ ਆਪ ਧਰੈ ਹੈਮਕਾਰੀਗਰਨ ਬਿਖੈ ਅਸ ਹ੍ਹੈ ਹੈਂ“। ਇਮ ਦੇਸ੍ਰਾਪ 
ਕਹਜੋ ਗੁਰ ਵੇਰ“ਅਸ ਕ੍ਰਿਤਿ ਤੇ ਹਮ ਲੀਨ ਸੁ ਹੇਰ ॥੧੭॥ਜਬਾਂ ਮਸੇਦਨ 
ਲਾਯਹੁ ਗਾਰਾ।-ਬਹੁਰ ਬਨਹਿ ਸਰ-ਸ੍ਰਾਪ ਉਚਾਰਾਂ।ਤਿਮ ਤਵ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ 
ਜਾਨੀ ਜਾਇ।ਮੰਦਰ ਹੁਇ ਕਰਿ ਭਗਨ ਗਿਗਾਇ'॥੧੮॥ਬਹੁਰ ਉਸਾਰਹਿੰ 
ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ । ਚਹੁ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਧਨ ਲਾਇ ਉਦਾਰੇ। ਸਰ ਜੁਤਿ ਹਰਿਮੰਦਰ 
ਪੁਨ ਹੋਇ। ਅਵਿਚਲ ਨੀਵ ਸਦਾ ਇਸ ਜੋਇ! ॥ ੧੯॥ ਪੁਨ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ 

੧ਮਟੱਲ । “ਸ਼ੱਤਰਨਿਘਵੈਰੀਆੰਂ ਦੇ (ਅ) ਸ਼ੱਤਰਨਿ=ਛੱਤਰਨ=ਛਤ੍ਰਧਾਰੀਆਂ ਦੇ । (ਏ) 
£ਤ੍ਰਿਲਿ = ਗਜਪੇਤੀਆਂ ਦੇ। “ਜਿਵੈੱ' ਏਕਮ ਤੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਪ੍ਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
$,ਤੋ੍ਰ ਘੇਰਕੇ ਤੇ ਘੜਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ । “ਅਸਾਂ ਗੁਰ ਨੂੰ ̀ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਚੈਗਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਕੇ । 

੬ਅਜ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਟ ਨੂੰ ਚੈਰਿਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਧਰੇਗ' ਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਉਖੇੜਕੇ 
ਫੇਰ ਆਪ ਧਰੇਗਾਂ । ”ਇਸ਼ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਬਾਣ) ਕਾਰੀਗਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਵਹਿ ਕੇ ਭਿੱਰੀਗਾ। । 

“ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲੇ ਸ੍ਰਾਪ ਨਹੀ' ਜਿ ਰਗ ਦੇ ਗੇ ਤੇ 3੩ 

ਰ “ਅ(--ੀ-ਮ ੪ ਮਗ 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੫੭) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੫੩ 

ਹਸ ਲਗਾਇਵ'।ਕਹਿ ਬ੍ਰਿਧ ਸੋਂ ਸਭਿਮਹਿੰ ਬਰਤਾਇਵਨ/ਜੋਜੋ”ਨਾਦ 
ਸੰਗਮ ਸਿਖ ਸਾਰੇ।ਲਗੇ ਕਾਰ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਰੇ॥੨੦॥ ਚੂਨੌ ਸੁਖਮ”ਪੀਸਨ 
ਕਰੈ । ਸੈਚਿ ਸੈਚਿ ਬਹੁ ਇਕ ਥਲਧਰੈਂ। ਬਹੁਤ ਮਲ ਕੇ ਡਾਲਿ ਮਸਾਲੇ। 
ਕਰਹਿ ਮਿਲਾਵਨਿ ਮਸਲ" ਬਿਸਾਲੇ ॥ ੨੧ ॥ ਧਰੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਿਖ ਕਾਰ 
ਕਰੋਤੇ। ਕੋ ਨਿਸ ਮੈਂ ਭੀ ਲਗੇ ਰਹੰਤੇ,ਬਹਤ ਮਿਲੇ ਕਰਿ ਕਾਰ ਪਚਾਵਨਿ। 
ਅਧਿਕ ਈੱਟ ਕੋ ਖਰਚ ਲਗਾਵਨਿ” ॥੨੨॥ ਕੋ ਸਿਰ ਧਰੀਹੰ ਉਠਾਇ ਸ 
ਲਯਾਵੈ।ਕਾਰੀਗਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪਚਾਵੈ।ਕੋ ਚੁਨੇ ਕੌ ਲਜਾਇ ਉਠਾਈ। ਹਰਿ 
ਮੰਦਰ ਪਰ ਦੇਤਿ ਲਗਾਈ ॥੨੩॥ ਸਭਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਲਪ ਬਿਸਾਲਾ । ਜੋ 
ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲ।ਲਘੁ ਅਰੁ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰੇਮ ਉਰ ਜੈਸੇਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਉਰ ਜਾਨਹਿੰ ਤੈਸੇ॥੨੪॥ਜੋਗ ਛੇਮ“ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ 
ਕਲਮਲ ਹਰਤਾ[ੜ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹੇਰਹਿੰਜੋ ਘਾਲਤਿ ਹੈਂ ਘਾਲ 
ਘਨੇਰਹਿੰ॥੨੫॥ਸੁੰਦਰ ਸਰ ਕੀ ਬਠੀ ਸੁਪਾਨ।ਬਾਹੀ ਚਾਰਹੁਂੰ ਕੌਨ ਸਮਾਨ। 
ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੀ ਕੁਰਸੀ ਭਈ। ਪਰਬਿ੍ਿਤਿ ਬਰਖਾ ਰੁਤ ਜਗ ਭਾਈ॥੨੬॥ ਸ੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੇ ਤਾਲ ਬਨਾਵਾ । ਮਨਹੇ ਭਰਨਿ ਕੌ ਘਨ ਉਮਭਾਵਾ । ਘਣਾਂ 
ਘੁਮਭ ਕਰਿਨਭ ਮਹਿ ਆਈ।ਕਬਹੁੰ ਸ਼ਜਾਮ,ਸਿਤਕਥਿ ਬਿਦਤਾਈ॥੨੭॥ 
ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਕੋ ਛੋਰਨ ਕਰੈ । ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖ਼ ਲਖਿ ਸਰ ਕੋ ਭਰੈ।ਬਕਹਿਂ 
ਮੇਘ ਜਨੁ ਲਾਗਹਿਂ ਅਵਿਨੀ% ਘੋਖਤਿ ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ, ਰੁਤ ਰਵਨੀ॥੨੮॥ 
ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਸੋ ਪੂਰਨ ਕਰਗੋਉਨਵ'ਘਨ ਗਨ ਸ਼ੋਭਤਿ ਧਰਯੋ।ਸ੍ਰੀਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਪਰਮਾਰਥ ਰੁਪਕਰਜੋ ਬਿਲੋਕਨ ਤਾਲ ਅਨੂਪ ॥੨੯॥ ਸੈਗਤਿ ਸੈਗ 
ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਏ।ਗੌਰ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਹਰਖਾਏ।ਅਤਿ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰਹੁੰ ਦਿਸ਼ 
ਮਾਂਹੀਕਰਦਮ ਬਿਨ ਠਹਿਰਯੋਜਲਤਾਂਹੀਂ॥੩੦॥ਆਇਿ ਸੈਗਤਾਂ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ 
ਬਿੰਦਮੱਜਤ ਨਿਤਪਤਿ ਲਹਤਿ ਅਨੰਦਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸੈਚਤਿ ਪਾਪੂ । 
ਸਰ ਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਕੀਨਸਿਖਾਪੁ॥੩੧॥ਕਰਹਿੰਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਫਿਰਿ ਚਹੁੰਵੇਰੇ।ਸ਼ਬਦ 
ਪਠਹਿੰ ਵਲ ਪਾਇ ਘਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਤਤਛਿਨ ਪਾਵਹਿ । ਕਹਤਿ 
ਸ਼ਲਾਘਾ ਧਾਮਨਿ ਜਾਵਹਿੰ॥੩੨॥ਜਹਿੰ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਹਇ ਮੇਲਾ।ਸਤੁਤਿ 
"ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ । ਬਾਰੀਕ । ੧ਮਲ ਮਲ ਕੇ, ਪੀਹ ਪੀਹ ਕੇ । “ਇੱਟਾਂ ਦਾ (ਉਸਾਰੀ ਤੇ) 
ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਹੈ । ਪਜਗ=ਖਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਛੇਮ=ਪਰਾਪਤ ਦੀ ਹੱਖਯਾ ਭਾਵ 
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਭਲਜਾਈ । $ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਲ । “ਰੁੱਤ ਮੈਂਦਰ ਹੈ । “ਬੁਕਕੇ ।.੯ਭਾਵ॥ ਤਾਨ; ਵਿੱਚ । 

ਕਾਂ ਪਾ੪-ਬ੍ਰਤਫਾਇਵ । 7 ਪਾ:-ਸਕਲ। । 



ਪਰ ( ੧ਦਪੰਦ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਨੂ ੫੩੦ 

ਦੱ ਤਵ ੪ 'ਬਨ ਸ਼ੋਭਾਂ । 
ਜਿਸਹਿ ਨ ਕਿਹਿ ਮਨ ਲੋਜਾ।ਜਕਸਆਪ ਸਸਕਰੂ ਆ ਲਗਾਂ ੧" 
ਕੌ ਫਲ ਘਨੋ ਸੁਨਾਵੇਂ”ੈਂ। ਪਸਰਯੋ ਸੁਜਸ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ 

ਆਵਹਿੰ ਸਿੱਖ ਬਿਸ਼ੇਸ਼॥੩੪॥ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਾਂਖਾ ਘਨੀ। ਦੁਤੀਏ ਸਰ 
ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਸੁਨੀ । ਚਿਤ ਮਹਿ ਚੌਂਪ ਅਧਿਕ ਕਰਿ ਆਵੈਂ। ਸਰ ਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰਿ ਉਰ ਹਰਖਾਵੈਂ ॥੩੫॥ ਦਰਸਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੁਖ ਪਾਇ । ਅਨਿਕ 
ਰਾਤਿ ਕੌ ਸਜ ਸੁਨਾਲਾਂਜਗ ਸਾਗਰ ਦੁਸਤਰ ਬਡ ਦਾਰਨ। ਤਿਸ ਤੋ 
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਉਬਾਰਨ ॥੩੬॥ ਕਰਮੋ ਸਭਿਨਿ ਪਰ ਬਡ ਉਪਕਾਂਰਾਂ। ਧੇਨ 
ਪੈਨੁ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਤਾਰਾ? । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਜਸ ਜਗ ਮਹਿ ਭਯੋ । ਦੂਨ 
ਚਗੁਨਾਹਇ ਨਿਤ ਨਯੋ॥੩੭॥ਕਿਤਕਕਾਲ ਸਰ ਮਹਿ ਜਲ ਰਹ3ੋਬਹਰੋ 

ਸੋਖ ਸਰਬ ਨੇਹ[ਲਹੜੋ' । ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਵਿਗ ਸਿਖ ਸਾਂਗੇਸੈਕ੍ਰਮ ਯੁਤ' 
ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੇ॥੩੮॥ “ਇਹ ਤਾਲਨ ਮਹਿੰ ਦੋਸ਼ ਮਹਾਂਨਾ । ਮਹਾਂ ਨੀਰ 
ਸੋਖਹਿ ਜਿਸ ਥਾਨਾ । ਬਨਜੋ ਬਨਾਯੋ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਇ । ਸ਼ੀਰ ਨ ਠਹਿਰ 
ਸਕਹਿ ਜਲ ਜੋਇ॥੩੯॥ ਕੇਤਿਕ ਤਾਲ ਰਹੇ ਇਸ ਭਾਂਤਿ। ਬਿਨ ਜਲ ਤੇ 
ਸੁਕੇ ਗਿਰ ਜਾਤਿ । ਮਹਾਂ ਬਿਘਨ ਇਹੁ ਤਾਲਨ ਕੋਰਾ। ਜੋ ਰਾਵੀਰ ਕੇ ਸਰ 

ਮਹਿ ਹੇਰਾ ॥੪੦॥ ਨਹਿ ਉਪਾਇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਮਿਟਾਵਨਿ?। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਇ 
ਨੀਰ ਠਹਿਰਾਵਨ । ਰਾਵਰ ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਸਮਰੱਥ । ਜਗ ਸਿਰਜਨ ਭੋਨਣ 
ਤੁਮ ਹੱਥ” ॥੪੧॥ ਸਨਿ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ।ਸ਼੍ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਭਾਖ ਬਚ 
ਰੂਰੇ।ਇਸ ਤਲਾਵ ਕੌ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਹੋਈਊਰੀਤ ਛੁਧਾਂਤੁਰ ਸਮਸਰ ਜੋਈ॥ 
੪੨॥ਸਰ ਸੈਤੋਖ ਥਾਨ ਜਿਸ ਪਾਵਨਿ। ਤਹਿ ਕੀ ਕਰਹੁ ਕਾਰ ਇਤ ਲਯਾ- 
ਵਨਠਿ।ਤਿਸ ਮਿਰਿਤਕਾ ਤੇ ਹੁਇ ਮਤੋਸ਼ਸਕਲ ਬਿਨਾਸ਼ਹਿ ਤਿਸ਼ਨਾ ਦੋਸ਼ਪ੍॥ 
੪੩॥ਬ੍ਰਿੱਧ ਆਦਿਕ ਸਿਖ ਸਗਰੇ ਜਾਵਹਿਂ। ਏਕ ਬਾਰ ਜੇਤਿਕ ਧਰ ਲਯਾ- 
ਵਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਿ ਸਭਿ ਪਾਵਹੁਦਿਹੁ ਸੈਤੋਸ਼ ਜਲ ਕੌ ਠਹਿਰਾ- 

ਵਹੁ॥੪੪॥ਸ਼ੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਵਾਕ ਸੁਹਾਏਸਿੱਖ ਇਕੱਤ੍ਭਏ ਸਮੁਦਾਈ 
੧ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮਨ ਲਭਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ “ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਿੱਠਾਂ ਕਿ ਸੁੱਕ 
ਗਿਆ ਹੈ । “ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ਼ । _#ਪ=ਬਤਾਵੇ'। 1ਪਾ:-ਸੁਖ,ਸਿਖ । 2੫ਾ੪-ਹੀ । ਨਹਿ । 
ਉਪਸ-ਬੋਈ। ਉਤਰ ਹੋਣ ਰਿ ਦਸ ਆਇ ਦਾ ਭਲਾਊ ਲਨ ਬਰਤਣ ਦੀ ਖੁਰਵ 

ਹੇਠਲੀ ਮਿੱਟੀ _ਦੇਤਲੀ ਸੀ, ਅੰਤੇ ਭਦੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, 
[ਬਾਗੀ ਟੂਕ ਦੇਖੋ ਅਗਣੀ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੋ)ਛਰਉ” 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੧੮੫੯) _ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੫8, _ 
ਮਿਲਿ ਸੈਂਤੌਖਸਰ ਪਰ ਸਭਿਗਏ।ਤਹਿੰਕੀਂ ਮਿਤਕਾ ਲਕਾਵਤਿਭਏ”।੪੫॥ 
ਜਿਤਿਕ ਤਾਲ ਅੰਤਰ ਬਿਸਤਾਰਾ । ਤਰ ਗੰਰਮੰਦਰ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਸਾਰ" । 
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਸਗਲ ਥਾਨ ਪਸਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਬਿਥਰਾਈ॥ 
੪੬॥ਬਹੁਰ ਨੀਰ ਸ਼ੁਸ਼ਕ੧ੋ ਨਹਿੰਕਬੈ।ਪੂਰਨ ਰਹਜੋ ਭਰਮੋਜਲਿ ਸਬੈ।ਸਿਖ 
ਸੈਗਤਿ ਸਮੁਦਾਇ ਅਨੰਦ । ਮੱਜਤਿ ਕਲਮਲ ਹਤਹਿ ਬਿਲੰਦ ॥ ੪੭ ॥ 
ਇਤਿ ਇੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾ੫ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਖੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇ 'ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੱਢਾਸਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ਪ੩ ॥ 

੫੪. [ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੱਗਰ ਵਸਾਇਆ] । 
ਦੌਹਰਾ॥ਸ੍ਰੀਹਰਿਮੰਦਰ ਕੋ ਬਹੁਰ ਕਾਰੀਗਰਨ ਲਗਾਇ । ਕਰਤਿ ਉਸਾਰਨ 
ਕਉ ਭਲੇ” ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਦਰ ਰਖਵਾਇ ॥੧॥ ਭੱਪਈ ॥ ਸਿਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹੁ ਕਾਰ 
ਕਮਾਇ।ਚੂਨੋ ਪੀਸਹਿੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਇ।ਬਹੁ ਸੂਖਮ ਬਹੁ ਭਾਲ ਮਸਾਲੋ/ਸਿਰ 
ਉਟਾਇ ਕਰਿ ਲਕਾਇ ਉਤਾਲੋ॥੨॥ਬ੍ਰਿੰਦ ਈਂਫਕਾ ਸੀਸ ਉਠਾਵੈਂ। ਕਾਰੀ 
ਗਰਨਿ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚਾਵੈਨੀਕੇ ਘਰ ਘਰ ਧਰਹਿੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਹਿ ਨਿਤਾ- 

ਤੇ ਮੰਦਰ ਕਾਰ ॥੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਇਿਸੁ ਪਾਇ । ਨਾਹ ਕਾਸ਼ਰ 
ਥਾਇ ਲਗਾਇ।ਚੂਨੇ ਸੇਗ ਦਦਿਟਕਾ ਜਰੈਂ।ਭਿਤ ਠਾਂਢੀ ਗਾਦੀ ਅਤਿ 

ਕਹੈਂ।੪॥ਚਹੁੰਦੇਸ਼ ਖਰੀ ਕਰੀ ਬਹੁ ਖਰੀਂ।ਕਰਦਮ ਸੈਗ ਨ ਈਂ ਟੈਂ ਧਰੇ। 
“ਭਾਵ ਤਲਾਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਢੁਫੇਰਿੰਰਂ ਸਾਦੇ (ਤਰ=) ਤਲ ਉੱਤੇ 
ਵੈਨ ਦਿੱਤੀ। “ਂਡਾਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ । ੯ਕੰਧਾਂ (ਬੜੀਆੰ) ਮਜ਼ਬੂਭ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ 

_ਹਨ। #ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ । "ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮੁਰੈਮਤ, ਪੂਕੂਮਾ ਦੀ ਸੋਵਾ ਬਾਬ। ਸ਼ਾਮ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋ ਇਰਿਧ ਨੱਤ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਧਲੇ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ੧੯੮੦ ਦੇ 
ਲਗ ਪਗ ਨਵੇ” ਸਿਰੇ ਹੋਈ ਸੀ । 
`ਚ (ਪਿਛਲੇ <ਨੋ ਦੀ ਵਾਰੀ ਟੂਕ) ਪਾਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇ' ,ਸਨ, ਰੇਤਲੇ ਤਲ ਕਰਕੇ ਜਲ 
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੇਤੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨ । ਮੋਤੇਖਸਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਸੀ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ 
ਜਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਮਿੱਜਰਦ। ਹੈ । ਇਮ ਲਈ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਪਈ 
ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਾਲ ਦਾ ਰੇਤਾ ਕਢਕੇ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਭੂੰਘਾਣ ਤੌਕ ਇਸ ਵਿਚ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ 
ਮਹਲ ਤੱਕ ਡਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਲ ਖੜੋ ਗਿਆ । ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ 
ਕੁਦਰਤੀ ਰੇ ਜੇ ਗਉਘਾਟ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਭਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚੇ 
ਹੈਸ਼ਲੀ ਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਵਾਰਾ ਹੁਣ ਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਹੌਸਲੀ ਓਤੇ ਦੁਮੂੰੇਂ (ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਤਕ ਹੁਣ ਤਕ ਬੀ ਸ਼੍ਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਂ ਹਬ 
ਜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੌਸਲੀ ਮੈਮਤ ੧੯੮੬ ਬਿ: ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ 
ਬ੍ਰਿਧ ਮਤ ਗੁਰਸੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਦਮ ਲਾਲ ਪੰਕੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ 
ਦੀਆੰ ਸਗਤਾੰ ਦੀ ਹਥੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਦ! ਇਕ ਆਣਨੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ( ੧੮੬੦) ਗਾਸਿ ੨। 

ਕਾਲਬਤ' ਸੇਗ ਕਰੈ ਕਰਿ ਜੋਗਚਾਰਹੁ ਦਰ ਮੇਲੇ ਦਹੁੰ ਓਰ”॥੫॥ ਚਿਨ 

ਚਿਨ ਉਪਰ ਕੀਨ ਉਤੰਗ । ਮੇਲੀ ਛਾਤ ਸੁ ਚੂਨੇ ਸੈਗ। ਮਹਿਮਾ ਕੇ ਗੁਰ 
ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਵੈਂ।ਹਰਖਹਿ ਸੈਗਤਿ ਜਬਹਿ ਸੁਨਾਵੈਂ॥੬॥ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਅਰੁ 
ਗੁਰੁ ਧਾਮੁਦੋਨਹੁੰ ਬਿਖੈ ਜੁ ਥਲ ਅੰਭਿਰਾਮੁ । ਤਹਿੰ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀ ਚਿਨਤੀ 
ਹੋਇ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਹਾਟਿ ਸੁਧਾਰਹਿ ਕੌੋਇ॥7॥ ਜਜੋਂ ਬਰ ਦੇ ਤਯੋਂ ਸ਼ਬਦ 
ਬਨਾਵੈਂ।ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਭਿ ਸਿਖ ਸੁਨ ਪਾਵੇਂ।/ਹੋਵੈ ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਂਰ। 
ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਬਨਹਿੰ ਬਜ਼ਾਰ ॥੮ ॥ਇਸ ਜੇ ਸਮ ਹੁੱਦ ਨਗਰ ਨ ਕੋਈ। 
ਆਵਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਹਿ ਲਛਮੀ ਜੋਈਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੁ ਬਧਹਿ ਬਿਸਾਲ। ਬਸੈਂ' 
ਲੋਕ ਸਭਿ ਜਾਤਨਿ ਜਾਲ॥੯॥ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਬਨਜ ਮਹਾਨਾ। ਚਲਹ 
ਜਹਾਂ ਕਹਿੰ, ਨਰ ਧਨਵਾਨਾ? । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ । ਬਸਨ 
ਹੇਤ ਕੇਤਿਕ ਸਿਖ ਆਏ॥੧੦॥ਸਦਨ ਚਿਨਾਇ, ਬਨਾਇ ਦੁਕਾਨ।ਕਰਨ 
ਲਗੇ ਬਿਵਹਾਰ ਸੁਜਾਨ“ । ਲਵਪੁਰਿ ਆਦਿਕ ਜੇ ਨਿਤ ਬਾਂਸੇ । ਗੁਰਪੁੰਰ 
ਕੋ ਖਲ ਕਰਿ ਉਪਹਾਸੇ#।੧੧॥ਮੂਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹਿ ਜਾਨਹਿੰ। ਮਿਲੀਹਿ 
ਪਰਸੁਪਰ ਏਵ ਬਖਾਨਹਿੰ#“ਨਗਰ ਬਸਹਿ ਕੈਸੇ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਕੌ 
ਜਲ ਆਇ ਮਹਾਂਨ ॥੧੨॥ਬਿਰਹਿ ਚੁਮਾਸੇ” ਮੰਹੇ ਬਹੁ ਪਾਨੰਮਕਮ ਘਰ 
ਰਹਹਂ, ਹੋਹਿੰਗੇ ਹਾਨੀ।'ਜੋ ਜੋ ਬਸਹਿ ਜਾਹਿ ਪਿਖਿ ਹਾਲਾ।ਉਜਰ ਜਾਹਿੰਗੇ 
ਬੋਰਿਯ ਕਾਲਾ? ॥ ੧੩ ॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਦੁਖ ਪਾਵਾ । ਨਿਸ਼ਦਾ 
ਮੂਢਨ ਕਹੇ ਡੁਲਾਵਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਢਿਗ ਜਬਿ ਆਏ।ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਮਿਲ 
ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਏ॥੧੪॥ “ਸੁਨੀਅਹਿ ਗੁਰੂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜੂ ! ਆਪ ਕਰਤਿ 
ਬਡ ਨਗਰ ਸਮਾਜੂ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ-ਮਹਾਂ ਇਹੁ ਬਾਸੈਂਂ । ਲਛਮੀ ਥਿਰੰਹ 
ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-॥੧੫॥ਅਪਰ ਪੁਰਨ ਕੇ ਨਰ ਬਿਵਹਾਂਰੀ।ਸਹਤ ਹਾਸ ਇਵ 
ਕਰਤਿ ਉਚਾਰੀ।-ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਕੌ ਜਲ ਜਹਿੰ ਥਿਰ ਹੋਇ। ਕੈਸ ਤਹਾਂ ਬਸਹਿ- 
ਗੋ ਕੋਇ ॥੧੬॥ਸਦਨ ਗਿਰੈਂ ਤਬਿ ਊਜਰ ਜੈ ਹੈਂਬਸਨ ਹਾਰ ਇਤ ਉਤ 
ਦੁਖ ਪੈਰੈਂ-।ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਯਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ। “ਜਮ ਚਹੁਦਿਸ਼ ਜਲ _ 
੧ ਤਟ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਸਰਾ ਹੇਠਦੇਈਦਾ ਤੇ ਵੇਰ ਕੱਢਲਈਦ: ਹੈ।/"ਦੁਹਾਂਪਾਸਿਆਂਤੇਂ ਮੇਲੇ, 
ਭਾਵ ਭਾਟ ਲਗਾਈ । <ਗੁਹੂ।ਕੇ ਮਹਲ।ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁੰਤੇ।“ਚਤੁਰ ਲੋਕ।੬ਮੂਰਖ ਹਾਸੀ 
ਕਰਨ । “ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਰਖਾ ਹੁੱਤ ਦੇ।ਜੇ ਜੋ ਵਸਣਗੇ (ਇਹ) ਗਲ (ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਨ ਹੋਣ ਦਾ) 
ਵੇਖਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਰੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ (ਹੀ ਸਾਰੇ) ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ/(ਅ)(ਹੁਣਦੀ ਹੇਣਕਵਾਲੀ) 
ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਜੋ ਜ ਵੱਸਣਗੇ ਸੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਘੁੱਘ ਵਸੇਗਾਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਰਜ । ( ੧੮੬੧ ) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੫੪. 

ਆਵਤਿ ਲਹਕੋ॥ ੧੭॥ ਤਿਮ ਚ਼ਹੰਦਿਸ਼ ਕੋ ਨਰ ਉਮਡਾਵੈਂ।ਬਸਿਬੋ ਹੇਤ 

ਨਗਰ ਇਸ ਆਵੈਂ।ਬਡੇ ਜਤਨ ਤੇ ਸਦਨ ਸਥਾਨ। ਲੇ ਕਰਿ ਬਸਿ ਹੈਂ ਗਨ 
ਧਨਵਾਨ ॥੧੮॥ ਬਿੰਦ ਨਰਨ ਕੋ ਰਿਜ਼ਕ ਮਹਾਨਾ । ਆਨ ਧਗੀਹੰਗੇ ਹਮ 
ਇਸਥਾਨਾ।ਖੈਬੇ ਹੇਤ ਆਇ ਸਭਿ ਕੋਈ । ਆਨ ਥਾਨ ਤੇ ਪਾਇ ਨ ਜੋਈ॥ 
੧੯॥ ਗੁਰਪੁਰਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਵਧਹਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਕਰਹ ਵਾਸ ਨਰ ਸਦਾ 
ਸੁਖਾਲਾ। ਜੀਵਤਿ ਸਿਮਰਹਿ ਰਿਦੇ ਗੁਬਿੰਦ । ਹਰਿਮੰਦਰ ਮਹਿ ਹੁਇ ਕਰ 
ਬਿੰਦ'।੨੦॥ਕਰਹਿੰ ਜੀਵਕਾ ਬਸਿਗੁਰਪੁਰਿ ਮੈਂਸਤਿਗੁਰਸਬਦ ਧਾਰਿਕਰ 
ਉਰ ਮੈਂ । ਅੰਤ ਸਮੈਂ ਗਤਿ ਪਾਇੰ ਸੁਖਾਰੇ । ਦੁਇ ਲੋਕਨ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ॥ 
੨੧॥ ਨਿੰਦਕ ਦਸ਼ਟ ਬਿਲੋਕ ਨ ਸੱਕਈਂ। ਦਖੀ ਹੋਤਿ ਪਰ ਸੁਖਾਂ ਕੋ 
ਤੱਕਈਂ।ਸੋ ਪਚਿ ਪਚਿ ਜਥਿ ਜਾਵੈਂ ਹਾਗਸ਼ਰਨ ਪਰੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ॥ 
੨੨॥ਨਹੀਂ ਬਸਹਿੰ ਪਛੁਤਾਵਹਿੰ ਪਾਛੋ।ਸਖ ਆਛੋ ਪਿਖਿਬਸਬੋ ਬਾਂਛੇ' ।ਸੁਨ 
ਸੁਨਿ ਸੇਵਕ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ। ਕਹਤਿ ਬਾਕ /ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੈਨ”॥੨੩॥ ਦਿਨ- 
ਪ੍ਰਤਿ ਬਸਹਿ ਆਨ ਕਰਿ ਨਏ। ਨਰ ਕੁਟੈਬ ਜੁਤਿ ਘਰ ਗਨ ਭਏ । ਖੁਲਯੋ 
ਬਜ਼ਾਰ ਹੇਤ ਬਿਵਹਾਰ।ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਕੀ ਕਰਹਿ ਮੈਭਾਰਾ॥੨੪॥ਕੇਤਿਕ 

__ਮਾਸ ਬਿਤੀਤੇ ਜਬੈ । ਬੈਠੇ ਸੌਦਾ ਲੇ ਕਰਿ ਸਬ।ਆਇ ਨ ਕੋਇ ਖਰੈਦਨ 
ਹਾਰਾ । ਹੋਤਿ ਅਲਪ੫ ਹੀ ਕਛ ਬਿਵਹਾਰਾ ॥੨੫॥ ਲਿੰਦ ਬਨਕ ਇਕ ਦਿਨ 
ਮਿਲਿ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜਹਾਂ ਸੁਹਾਏ. ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸਭਿ ਬਿਨੇ 
ਬਖਾਨੀ। “ਸੁਨਹੁ ਬ੍ਰਿਤੈਤ ਆਪ ਸਭਿ ਦਾਨੀ" ॥੨੬॥ ਬਨਕ ਅਨੇਕ ਬਸੇ 
ਪੁਰਿ ਆਈ। ਬੈਠੇ ਕਰਿ ਦੁਕਾਨ ਸਮੁਦਾਈ । ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਸੌਦਾ ਲੈਕੈ। 
ਹੇਤ ਜੀਵਕਾ ਇੱਛਾ ਕੈ ਕੈ।੨੭॥ਸਕਲ ਕਟੈਬਦਾਰ ਹਮ ਅਹੈਂ। ਸਭਿਹਿਨਿ 
ਕੇਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਚਹੈਂ। ਜਥਿ ਤੇ ਖੋਲੀ ਆਨਿ ਦੁਕਾਨ । ਬੈਠੇ ਰਹੈਂ ਪ੍ਰਤੀਖਨ- 
ਵਾਨ” ॥੨੮॥ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਕੋ ਆਵੈਂ। ਸੌਦਾ ਅਲਪ ਕਬਹੁ ਬਿਕ 
ਜਾਵੈ । ਯਾਂਤੇ ਨਹਿੰ ਪਰਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਿ ਕੋ ਬਨਹਿ ਅਹਾਰਾ॥ 
੨੯॥ਪਟ ਪਹਿਰਨ ਕੋ ਖਰਚ ਮਹਾਂਨਾ। ਬਕਾਹਿ ਆਦਿ ਉਤਸਵ ਜੇ ਨਾਨਾ । 
ਕਰਜੋ ਚਹੈਂ ਹਮ ਬਸ ਕਰਿ ਜਬੈ।ਏਤੋ ਬਨਜ ਹੋਤਿ ਨਹਿ ਅਬੈ॥੩੦॥ਨਹੀਂ' 
ਜੀਵਕਾਂ ਅਪਰ ਬਿਧਾਨ'।ਬਨਹਿ ਨ ਅਪਰ ਕਾਰ ਜੇ ੬“ (<< 
ਕੱਠੇ ਹੋਕੇ । "ਵਸਣਾ ਚਾਹੁਣਰੈ । ੧ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ । (ਅ) ਦਾਤਾ ਰ 

ਵਾਲੇ । “ਹੋਰ ਬਿਧੀ ਜੀਵਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ' । #ਹੇਰ ਕਈ ਤਾ ਦੇ ਕੰਮ (ਸਾਥੋਂ) ਬਣ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦ । ਆਪ੍ਰਮੂਯ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੧੮੬੨) ਗਸਿ ੨। ਅੰਨ ੫੫. 

ਜਾਮੀ ਸਭਿ ਜਾਨੋ । ਕਰੇ ਬਸਾਵਨ, ਪਾਲਨ ਠਾਨੌ'॥੩੧॥ ਅਪਰ ਨ ਕੌਉ 
ਮਾਲਕ ਹਮਰੋ। ਬਸੇ ਆਸਰਾ ਲੋ ਕਰਿ ਤੁਮਰੋ। ਪਰਤਿਪਾਲਕ ਸਭਿ ਜਗ ਕੇ 
ਅਗੇ ਫੁਰਹਿ ਆਪ ਕੋ ਬਚ, ਜਿਮ ਕਹੋ” ॥੩੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁੰਨ ਕਰਿ 
_ਸਭਿ ਬਿਨਤੀ। ਬਿਕਸਤਿ ਭਨਜੋ “ਭਜਹ ਅਸ ਗਿਨਤੀ। ਕਰਹੁ ਆਜ ਤੇ 
ਐਸੀ ਕਾਗਜਿਸਤੇ ਵਧਹਿ ਅਧਿਕ ਬਿਵਹਾਰ॥੩੩॥ ਉਠਹ ਭੌਰ ਕਰਿ ਸੌਚ 
ਸ਼ਨਾਨ। ਗੁਰੁ ਬਾਨੀ ਸੋਂ ਕੀਜੈ ਧਯਾਨ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰਿ ਮੈਂ ਜਾਵਹੁ । 
ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਤਹਿ ਭੇਟ ਚਢਾਵਹੁ॥੩੪॥ਹਾਬ ਜੇਰਿ ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹ 
ਪੁਤੁ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜਾਵਹੁ । ਬਹੁਰੋ ਆਇ ਬਨਜ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਦਿਨ 
ਸਗਰੇ ਮੰਹੋ ਲਾਹਾ ਲੀਜੈ ॥ ੩੫॥ ਪੁਨ ਸੈਧਯਾ ਜਬਿ ਹੋਵਹਿ ਆਇ। ਤਥਿ 
ਉਠ ਤਜਹੁ ਬਨਜੁ ਸਮੁਦਾਇ । ਸ਼੍ਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਬਿਨਤੀ 
ਭਨਹੁ ਕਾਮਨਾ ਧਰੋ॥੩੬॥ਸਭਿ ਪੂਰਨਿ ਹੁਇ ਤੁਮਰੀ ਜਾਇ। ਕਰਹੁ ਬਨਜ 
ਬਡਿ ਲਾਹਾ ਪਾਇ। ਨਹੀਂ ਤੋਣ ਹੁਢਿ ਕਿਸ ਪਦਾਰਥ ।ਨਿਤਿਪ੍ਤ ਪੂਰ” 
ਆਲੀ “ਤਨ ਦਾ ਕੀ ਗਿਨਤੀ ਹੈ ਕਹੁ ਕੌਨ । ਲਛਮੀ ਬਸਹਿ 

। ਸ਼ੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮੁ। ਸਭਿ ਕੀ ਪੁਰਹਿੰ 
ਰ ੨ ਇਵ "ਨ ਅਦਾ 
ਮਨ ਭਾਯਾਨੋ ਨਿਧਿ ਸਿੱਧਿ ਰਿੱਧਿ ਜੋ ਨਾਨ॥ ਆਇ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿ ਹੈਂ ਇਸ 
ਥਾਨਾ॥੩੯॥ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਸਿਖ ਲੇਵਹਿ ਸੋਇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਆਛੀ ਗਿ ਹੋਂ 
ਅਮਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਹਿਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪਤਿ” ਬਸਹਿੰ ਉਦਾਰ॥੪੦॥ 

ਸਿੱਖਨ ਮਨਮਾਨੀਕਰਨ ਲਗੇ ਜਿਮ ਗੁਰੂਬਖਾਨੀ । ਦੋਇ 
ਸਮੈਂ ਦਰਸਹਿੰ ਹਰਿਮੰਦਗਰਿਕਤ ਪਾਣ" ਕੋ ਜਾਇਨ ਅੰਦਰ॥੪੧॥ਸਰਬ 
ਪਦਾਰਥ ਸਭਿ ਕੇ ਹੋਏਸਰਬ ਰੀਤਿ ਤੇ ਸਭਿ ਸੁਖ ਜੋਏ। ਅਥਿ ਲਗ ਜਾਨੀ 
ਜਾਇ ਸੁ ਚਾਲ। ਕਰਤਿ ਸਦੀਵ ਜਿ ਸਿੱਖ ਬਿਸਾਲ ॥ ੪੨॥।੩੩ ਸੂ ਭ੩ ,ਤਾ੫ 
ਸੂਰਜ ।ਠੰਥੇ ਦੁ।ਤ% ਰਾਜੇ “ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਬਸਾਵਨ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨ ਠਾਮ ਚਤਰ ਪੰਚਾਸਮੇ' ਅੰਨ । ੫੪ । 

੫੫, .--. "ਵਕ ਰਲ 
ਦਹਰ॥ਪੁੱਟੀ ਕੇ ਦੁਇ ਚੌਧਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਲਾਲ ਲੰਗਾਂਹ।ਕਰੀ ਆਨਿ ਕਰਿ 

_ਪਾਲਨਾਂ ਕਰੇ । "ਮਨ [ਕਅਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ । ਖਾਲੀ ਹੱਥ । “ਲਾਲ ਤੇ ਲੰਗਾਹ 
ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ । ਲੈਗਾਹਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੇਧਰੀ ਤੇ ਚੂਡਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਦੱਸੀਦ ਹੈ । 

“ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੂਸਖ ਵਿਚ ਅੰਸੂ ੫੫ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਤਿਲੋਕੇ ਦੇ ਪੂਮੈਗ ਵਾਲਾ ਅੰਨ 
ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਪੇਥੀ ਦੀ ਤੀਸਰ। ਰਾਸ ਦੇ ੫੧ ਅੰਸੂ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੬੩ ) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੱਸੂ ੫੫, 

! ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਅਰਜਨ ਪਾਹਿ”ਂ॥੧॥ਝੌਪਈ॥ਸ਼੍ੀਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਮਹਿਮਾਸੁਨੀ। 
ਮੁਖ ਤੇ ਸਭਿ ਮਹਿ ਦਿਮ ਭਨੀ। “ਕਾਰ ਨਿਕਾਰਹਿ ਹੋਇ ਉਬਾਰ । ਧਨ 

ਲਾਏ ਹੁਇ ਬੈਸ ਉਧਾਰਿ॥੨॥ਕਰਹਿ ਸੁਪਾਨ ਚਿਨਾਵਨਿ ਜੋਇ। ਅਵਚਲਿ 
ਨੀਵ ਤਾਂਹਿ ਕੀ ਹੋਇ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜਥਾ ਬਿਚਾਜਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਿਚ 
ਬਨਹਿ ਜਹਾਂਜਾ ॥ ੩ ॥ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਤ ਕਰਹਿ ਵਿਸ਼ਨਾਨ । ਪਾਪ ਮਿਟਹਿੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੱਲਯਾਨ । ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਮਹਿੰ ਸ਼ਬਦ ਜ ਸਠਿਹੈਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ 
ਪਾਪਨਿ ਹਨਿਹੈ॥੪॥ਉਪਜੈ ਭਗਤਿ,ਗਜਾਨ ਕੌ ਪਾਵੈਆਵਨ ਜਾਨੋ ਜਗਤ 
ਮਿਟਾਵੈ”। ਸੰਨ ਕਰਿ ਲਗੇ ਕਾਰ ਕੋ ਕਰਨੇ । ਖਨਹਿੰ ਖੋਟ" ਸਿਰ ਪਰ 

ਇਤ 

ਦਨ ਬਿਥੈ ਮਹਾਤਮ ਕਹੈਂ।ਕਰਹਿੰ ਕਾਰ ਸਿਖ ਸੁਧਤਾਂ ਲਹੈ ॥੭॥ ਸੂ ਮੁਖਵਾਕ 
ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆਂ । ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਚਲਤ ਭੂਮੁ ਸਗਲਾ 
ਪਤ ਤਾ ਬਕ ਮਣਾਇਆ ਮਿਟਿ ਗਏ ਸਗਲੇ =ਅ 

[| ਕੇ॥ ਮਾਰ ਮ੧੫ 

ਚੰਪਈ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਗੁਰੂ ਬਨਾਵੈਂ। ਸੁਨ ਪਠਿ ਕਾਰ ਕਰਨਿ ਉਰ 
ਭਾਵੈਂ।ਦੋਨਹੁ ਰਹੈਂਪਾਸ ਗੁਰਦੇਵ।ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਹੋਏ ਕਰਿ ਸੇਵ॥੮॥ ਅਜਬ, 
ਅਜਾਇਬ ਉਮਰਾ ਸ਼ਾਹੁ।ਸੈਘੇ ਇਹੁ ਮਸੈਦ ਗੁਰ ਪਾਹੁ। ਕਾਰ ਸੁਧਾਸਰ ਕੀ 
ਭੀ ਕਹੈਂ।ਸੈਗਤਿ ਤੇ ਗੁਰੁ ਕਾਰ ਸੈਭਰੈਂ॥੯॥ ਆਨਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸਿ ਪੁਚਾਵੈਂ 
। ਨਿਜ ਹਿਤ ਜੋ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਪਾਵੈਂ। ਤਿਸਕੇ ਮੈਗ ਕਰਹਿ ਗਜ਼ਰਾਨੇ। ਇਕ 
ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਝਨਿ ਠਾਨੋ॥੧੦॥ “ਗੁਰ ਧਨ ਕੌ ਤੂਮ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਜਾਨੋ? 
ਜੋ ਸੈਗਤਿ ਤੇ ਲਕਾਵਨ ਠਾਣੋ? । ਕਹਜੋ ਤਿਨਹੁੰ “ਹਮੁ ਬਿਖੁ ਸਮ ਜਾਣੇ'। 
ਸ਼ਿਵ ਨਿਰਮਾਇਲਾ! ਕੇਰਿ ਸਮਾਨੇ॥੧੧॥ਸਨਿ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। 
“ਕਰਹੁ ਜਿ ਇਮ, ਤਮ ਹੋਇ ਉਧਾਰਾਂ। ਪੈੜਾ ਸਿਖ ਛੱਜਲ ਤਿਸੁ ਜਾਤੀ । 
ਕਦ ਸੈਪਰ ਜਾਤ ਉਪਾਤੀ' ॥੧੨॥ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੌ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ। ਪੁਨ 
੧ਪੰਡੁ । ? ) ਹਨ । #ਭਾਫ ਕਦੇ ਨਾ ਗ੍ਹਿਣ_ ਕਰਨੇ ਜੋਰਾ [ਸੈਸ:, ਸ਼ਿਵ 
ਰਿਲਮਬਠਯ=ਮ਼ਿਥ ਤੋ ਤੇ ਚਰ੍ਹਿਆ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਪਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਗ੍ਹਣ ਕਰਨੇ ਜੌਗ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ]। “ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਮੈਘਰ ਜਾਤੀ ਤੋ' ਉਹ ਕੈਦੁ । #ਲੈਗਾਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਠੋਗ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਕੇ ਸਰਵਰੀਏ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆਂ ਸੀ। 



_ ਸ਼ੀ ਫਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੬੪) ਗੱਸਿ ੨। ਅੰਸ ੫੫. 

ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਹਇ ਦੀਨ। “ਕਿਮੁ ਹਮਰੋ ਹੋਵਹਿ ਕੱਲਯਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿਹ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨ॥੧੩॥ਸਤਿਗਰ ਕਹਜਮੋ“ਸਧਾਸਰ ਨਾਵੇ ਸ਼ਬਦ 
ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੇ । ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਅਹਿ । 'ਤਜਿ ਹੰਕਾਰ ਨੰਮੁਤਾ 
ਧਰੀਅਹਿ॥੧੪॥ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਸਰ ਪਤਿ ਸ਼ਾਹੁਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਹਕਾਰੇ ਪਾਹੁ 
। ਕਹਯੋ ਬਚਨ-ਕਲਿਜੁਗ ਕੇ ਜੀਵ। ਸਗਰੀ ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਹੀਨੇ ਥੀਵ ॥ 
੧੫॥ ਇਕ ਤੋ ਕਈ ਆਰਜਾ ਛੋਟੀ । ਹੀਨ ਪਦਾਰਬ ਬੁੱਧੀ ਮੋਟੀ। ਕਰ ਨ 
ਸਕਹਿੰ ਸਭਿ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ। ਬਿਧਿ ਸੋਂ ਦਾਨੁ ਦੇਹਿੰ ਨਹਿੰ ਸੂਜਨ'॥ ੧੬॥ 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੀਰਥ ਮਹਾਂ । ਮੱਦ੍ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਹਿ ਰਚੀਅਹਿ ਵਹਾ । 
ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੇ ਤੀਰਥ ਜੋਇ। ਸਭਿ ਕੋ ਫਲ ਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਹੋਂਇ-॥੧੭॥ ਇਸ 
ਬਲ ਥੇਹ ਬਤਾਯਹੁ ਜਬੈ। ਹਮਰੇ ਪਿਤਾਂ ਖਨਾਯਹ ਤਬੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਰਾਖਜੋ ਨਾਮੂਚਤਰ ਪਦਾਬਬ ਕੋ ਨਿਤ ਧਾਮੂ।੧੮॥ਕਾਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਤੀਰਥ 
ਸਬੈ । ਇਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਰਹੈ ਪਰਿ ਅਬੈ।ਬਰਤਹਿ ਕਾਲ ਕਲੀ ਕੋ ਘੋਰੈ । 

ਕਿਸ ਕੀ ਹੱਤਯਾ ਕੋ ਨਹਿ ਛੋਰੈ ॥ ੧੯ ॥ ਬਰਤ ਦਾਨ ਤਪ ਤੀਰਥ ਜੇਤੇ । 

ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਸ ਇਸੀ ਮਹਿ ਤੇਤੇ । ਜਗਤ ਨਾਥ ਇਹ ਹੋਇ” ਬਿਸਾਲਾ। 

ਗੈਗਾ ਲੋਪ ਹੋਇ ਜਿਸ ਕਾਲਾ ] ॥ ੨੦ ॥ ਕੌਸਨ ਲੋ ਦਿਸ ਕੇ ਚੌਵੇਰੇ । 
'ਸੇਤ ਰਿਖਿਨਿ ਕੇ ਥਿਰ ਹੈਂ ਡੇਰੇ। ਯਾਂਤੇ ਕਰਹੁ ਤਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ । 

ਤੁਮਰੀ ਹੋਵਹਿ ਗੀ ਕੱਲਕਾਨ॥੨੧॥ਮੁੰਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬੈਨਿ। ਸਿੱਖਨਿ 
ਸਨਿ ਮਨ ਉਪਜਜੋ ਚੈਨਿ। ਮਹਿਮਾ ਸੁਨੀ ਸੁਧਾਸਰ ਕੇਰੀ । ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ 
ਨਿਜ ਮੁਖ ਤੇ ਟੇਰੀ ॥੨੨॥ ਕਹਤਿ ਭਏ “ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੈਨ। ਕੀਨੋ 
ਹਮਰਾ ਸਫਲ ਜਨੰਮ।ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸੰਤਿਗਰ ਪਾਸ। ਕਗੇ ਟਹਿਲ 
ਸਰ ਚਿੱਤ ਟੁਲਾਸਿ ॥੨੩॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਉਂ $ੈ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਈ। ਕਰੀ ਸੇਵ 
ਸਿੱਖਨ ਅਧਿਕਾਈ । ਅਪਨੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਿ ਜਾਨੰ। ਪੂਰਨ ਭਾਗ 
ਆਪਨੇ ਮਾਨੌ॥੨੪॥ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਯਾਂ ਧਾਰੀ। ਗਏ ਆਪਨੇ ਦੇਸ਼ 

"ਭਲੇ ਪੂਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ । ੨ਪੰਜਾਬ ਵੇਸ਼ । ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਬ ਹੋਵੇਗਾ । ਰ 
%੫੧:-ਫ੍ਹਾਂ। _7'ਰੈਰ! ਲੋਪ ਦਾ ਮੈਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 
ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱ ਚੱਕ! ਹੈ। ੧੯੫੬ ਇਿ: ਆ ਦਸਮ 
4ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਏਏ' ਅੱਗੇ ਕਪੁਰ ਦੇਉ ਦਾ ਮੈਮਨ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ 
ਜੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਰਾਸ ਤੀਸਗੇ ਅੰਸੂ ੫੯ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ । 6੫ਸ#-ਜਿਸੇ | 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੧੮੬੫) ___ਰਾਸਿਕ। ਅੱਸੂ ੫੬. _ 
ਮਬਾਰੀ।ਜਾਇ ਤਹਾਂ ਅਪਨੇ ਗਿਹ ਅੰਤਰ ।“ਗਰ ਗੁਰਜਾਪ ਜਪੈਂ ਸੁ ਨਿਰੈ- 
ਤਰ॥੨੫॥ਅਪਨੇ ਮੀਤ ਸਬੈਧੀ ਜੇਤੇਜਥਾ ਜੋਗ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਤੇਤੇ। ਗੁਰ ਸਰ 
ਮਹਿਮਾ ਅਧਿਕ ਬਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਭਏ ਅਧਿਕਾਈ ॥ ੨੬ ॥ ਪ੍ਰਾਤੈ 
ਉਠ ਸ਼ਨਾਨ ਪੁਨਕਰੈ।ਗੁਰੂਧਕਾਨ ਧਰਿ ਜਪ ਮੁਖ ਰਹੈਂ! ਕਿਰਤ ਧਰਮਕੀ 
ਬਹਰ ਸੰਭਾਰੈ।ਸਿੱਖਯ ਸੈਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਾਰੈਂ॥੨੭॥ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ 
ਤੋਰਗਰੂ ਧਕਾਨ ਜਿਵ ਚੈਦ ਚਕੋਰ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਅਪਨੀ ਆਯੁ ਬਿਤਾਈ। 
ਪੈੜਾ ਕੈਦੂ ਗੁਰ ਸਿਖ ਭਾਈ॥੨੮॥ਅੰਤਰ ਸ਼ੁਧ ਸਰੂਪ ਹੁਇ ਗਏਗਗੁਰ ਚਰ- 
ਨਨ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਠਏ। ਜੋ ਜੋ ਤਿਨ ਕੌ ਸੈਗੀ ਹੋਯਹੁ। ਭੋਗ ਮੋਖ ਤਿਨ 
ਸਗਰੋ ਜੋਯਹੁ॥੨੯॥ਜੋ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਸ਼ਰਣਾਂਸਿਧਾਰਾ। ਜਗਤ ਜਲਧ ਤੇ 
ਪਾਰ ਉਝਾਰਾਂ । ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮਾਂਹਿ ਸਮਾਈ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ 
ਮਿਣਾਈ ॥ ੩੦ ॥ ਇਤਿ ਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਸੇ 'ਸਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਅਠ ਸਿੰਖੁ'ਨ? ਪੁਸੰਗ ਬਰਲਨੇ ਨਾਮ ਪੰਚ ਮੋ ਅੰਸੁ॥ ੫੫॥ 

- [ਸਰ ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਿਤ ਕਾਗੀਗਰ ਚਿਨਤਿ ਹੈਂ ̀ 4 ਹਰਿਮੰਦਰ ਚਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਸਿੱਖਨ ਸਹਤ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦ ਨਿਹ॥ਰ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਬਨੀ 
ਸੁਪਾਨ ਚਕੋਰ । ਸ਼ੈਦਰ ਬਨਯੋ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੌਰ । ਸਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲ ਰਚਜੋ 
ਬਿਸਾਲਗਜਹਿੰ ਕੋ ਆਇ ਜਾਇ ਨਰ ਜਾਲ॥੨॥ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਮਿਨਤੀ ਕਰਿ 
ਸਾਰੀ । ਕੁਰਸੀ ਸਰ ਤੇ ਉਰਧ ਉਸਾਰੀ । ਚਾਰ ਕੌਨ ਜੁਤ ਭਲੇ ਬਨਾਇ। 
ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਹਰਿ ਪੌੜਿ"ਰਖਾਇ॥੩॥ ਪਰਦਛਨਾ ਦੋਬੇ ਕੇ ਕਾਰਨ। ਕਰਸੀ 
ਪਰ ਥਲ ਰਾਖ ਸੁਧਾਰਨ”। ਮਿਨ ਚਹੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਏਕ ਸਮਾਨ। 
ਰਚਿ। ਲੀਨ ਮਹਾਂਨ ॥੪॥ ਚਹੁੰ ਦਰ ਪਰਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਇਕ ਛਾਤ” । ਕਰਿ 
ਹਰਿ ਪੌੜਛਾਤ ਤਿਸੁ ਭਾਂਤਿ। ਦੁਤੀ ਛਾਤ ਲਗ ਜਬਹਿ ਉਸਾਰ ਬਿਚ ਗੰਰੋ- 
ਮੰਦਰ ਕੋ ਬਲ ਸਾਰਾ॥੫॥ਭਈ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦਇ ਦੁਇ ਛਾਤ।ਕਰੀ ਬੀਚ ਤੇ 
ਏਕ ਸੁਹਾਤ।ਉਪਰ ਤੇ ਪਨ ਸਮ ਕਰਿ ਦਯੋ। ਦੇਕ ਛਾਤ ਦੋ ਛਾਤ ਮਿਲਯੋ ॥ 
੬॥ ਤਿਮਿ ਹਰਿ ਖੌੜ ਦੁਛਾਤ ਜੁ ਹੋਈ । ਊਪਰ ਮਿਲਜੋ ਕਿਯੋ ਸਮ” ਸੋਈ। 
ਤਿਹਿ ਸਮਾਨ ਥਲ ਜਬਹਿ ਬਨਾਯਹੁਕਰਨਬੋਗਲਾ ਉਰਧ ਉਠਾਯਹੁ॥੭॥ 

"ਹਰਿ ਕੀ ਪੇੜੀ । “ਸੋਧਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਪਰ ( ਅਗੇਰੇ ) ਥਾਂ ਰੱਈੀ, ਭਾਵ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 
ਬਣਾਈ । “ਛੱਤ । ਦਬਗਾਬਰ । #;--ਜਿਗ | ((ਪਾ:=ਚਿਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੬੬ ) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੫੬, 

ਝਾਲ ਮਸਾਲੇ ਮੋਲ ਬਿ ਸਾਲੇ। ਚੁਨੋ ਸੁਖਮ ਪੀਸ ਖਰਾਲੋਦਾਂ। ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿ 
ਧਰਿ ਲੇ ਕਰਿ ਜਾਵਹਿੰ । ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਕੇ ਸ਼ਿਖਰ ਪੁਚਾਵਹਿੰ ॥ ੮ ॥ਘਰਹਿੰ 
'ਈ'ਟਕਾ ਧਰਹਿੰ ਬਨਾਈ। ਪਾਵੇ ਚਾਰਹੁਂ ਉਰਧ ਉਠਾਈ । ਕਾਲਬੂਤ ਉਪਰ 
ਪੁਨ ਕਰੇ।ਚਾਰਹੁਂ ਦਰ ਚੂਨੇ ਯਤਿ ਜਰੈ॥੯॥ ਪੁਨ ਉਪਰ ਕੌ ਮੰਡਪਾ ਹੋਏ। 
ਚਹੁੰਖੁਵਨਿ' ਚਹੁੰ ਕਲਸ” ਪਰੋਏ । ਲਘ ਲਘ ਕਲਸ“ ਦ਼ਗਿਰਦੇ ਕਰੇ । 

ਕੋ ਦੀਪਤਿ ਖਰੇ ॥੧੦॥ ਉਚੋ ਕਲਸ ਬੀਚ ਕੋ ਹੋਵਾ। ਚਹੁੰਦਿਸ਼ 
ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗ ਜੋਵਾ । ਭਯੋ ਸਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ । । ਜਿਹ ਸਮਸਰ ਨ 
ਅਪਰ ਜਗ ਅੰਦਰ॥੧੧॥ਮੱਧ ਛਾਤ ਚਹੁ ਦਿਸ਼ ਮਹਿੰ ਤਹਾਂਰਚੀ ਦਗੀਚੀ” 
ਸਦਰ ਮਹਾਂ ਖਸ਼ਟ ਰਤਨ ਮਹਿ ਸਭਿ ਸੁਖਦਾਈ। ਲਗਹਿ ਪਵਨ ਪਸ਼ਚਮ 
ਪੁਰਵਾਈ” ॥੧੨॥ ਜਹਿੰ ਗ੍ਰੀਖਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਦ ਨ ਜੋਵੈਂਹਿਮ ਰੁਤ ਮਹਿੰ ਪਾਲੋ 
ਨਹਿੰ ਹੋਵੈਬਰਖਾ ਮਹਿੰ ਬਡ ਹੋਤਿ ਬਹਾਗਬਿਨ ਕਰਦਮ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਰਿ 
॥੧੩॥ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਨੀਰ ਪਰ ਪਰੈ । ਮੇਘ ਧਾਰ ਬਿਨ ਮਲ ਤੇ ਭਰੇ । 
ਜਗਤ ਮਝਾਰ ਨ ਐਸੋ ਕੋਈ । ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਤਿ ਅਨੌਦ ਨ ਹੋਈ॥ ੧੪ ॥ 
ਚਿੱਤਤਿ ਚਾਂਮੀਕ ਰਤੇ ਚਾਰ।ਚਾਰਓਰ ਮਹਿ ਚਮਕ ਨਿਹਾਗਚਾਰ ਪਦਾਰਥ 
ਕੋ ਦਾਤਾਰ । ਚਾਰ ਬਰਨ ਕੋ ਜਹਾਂ ਉਚਾਰ ॥੧ਪਗਚਾਰ ਬਰਨ" ਜਹਿਂ 
ਬੈਦਨ ਧਾਰਿ।ਚਾਰਬਰਨਦਿਪਤਹਿੰਦਤਿਵਾਰ"'। ਚਾਰਚੱਕ੍ ਮਹਿੰ' ਬਿਦਤ 
ਉਦਾਗਿਢਾਰਮੋਖ'ਠਾਂਢੀ ਦਰਬਾਰ ॥੧੬॥ਦਰਸ਼ਨੀਯਜੋ ਆਸ਼੍ਮ ਚਾਰ" 
ਚਾਰ ਬੇਦ ਜਹਿੰ ਸਾਰ“ ਉਚਾਰ । ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹਿ ਚਾਰਹੁਂ ਦਾਰ । 
ਸ਼੍ਵਣਾਦਿਕ ਸਾਧਨ ਜਹਿੰ ਟਾਰ ॥੧੭॥ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਠਾਂਢੇ ਬਿਚ ਹੋਇ । 
ਕੀਨ ਅਨੰਦ ਬਿਲੰਦਹਿ ਜੋਇਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿਵਤ ਕੋ ਕਰੇ । ਸਰ ਕੋ 
੧ਖੁਰਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ (ਅ) ਖਰਾ4-ਲੇ=ਚੰਗਾ ਲੈਕੇ । “ਭਾਵ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਵੱਡਾ ਰੀਬਦ । 
ਬਚਹੈ ਨਗਰਾਂ ਤੇ $ਛੋਟੇ ਰੀਬਦ।“ਡੋਟੀਆਂ ਕਲਸੀਆਂ ।$ਬਾਰੀਆਂ। ?ਵਾਯੂ ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੁਰੇ ਦੀ। 
ਦਮੁੜਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ । ੯ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਭਾਵ ਵਾਹਿਰਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਏ ਉਚਾਰਨ ਹੱਦਾ ਹੈ । 
੧6ਦੁਸੇ ਜਾਤਾਂ । "੯ਸਹਣੇ ਰੌਗ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਕੇ ਦਿਪਤ ਹੇ ਰੰਹੇ ਹਨ । "”ਚਾਹੋਂ' ਦੱਕਾਂ ਵਿਚ। 
“ਖਜਲੋਕ, ਸਾਣੂਪ) ਸਾਮੀਪ, ਸਾਯੂਜ ਚਾਰ ਮੁਕਤੀਆਂ (ਦੇਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁ: ਨਾ: ਪੂ: ੫: ਅਧਕ 
੧ ੧੧ ੭੦)" ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਗ। ਚਾਰ ਆਸ਼੍ਰਮ (ਝੁਹਮਚਰਜ, ਗਿ੍ਹਸਤ, ਬਾਨ ਪੂਸਥ,ਮੈਨਜਾਸ॥ 
€ਖਤੱਤ । ਆਂਪ8-ਉਠਾਲੇ । ਦਿਸਾਲੇ । ਪ-ਉਧਾਰ । 

ਤਚਹੂੰ ਵੇਦੀਂ ਦੇ ਸਾਰ ਡੇਂ' ਮੁਰਾਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਯਬਾ=-ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ 
ਸੁਧਾਪ੍ਰ । ਕੀਨੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖ੍ਰ ॥ [੩ਊ: ਮ: ੫ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੬੭) ਰਾਸਿ ੨। ਅਸੂ ੫੬. 

ਬੀਚ ਮਹਾਤਮ ਧਰੈਂ ॥੧੮॥ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵੈ'।ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ 
ਬਿਲੋਕਿ ਬਨਾਵੈਂ । ਸਠਿ ਸਨਿ ਸੈਗਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੇ । ਸਰ ਮੱਜਹਿ ਅਭਿ- 
ਬੈਦਨ ਰਰੈ ॥੧੯॥ ਸਰ ਕਰਿਬੇ ਮਹਿ ਘਾਲੀ ਘਾਲ'।ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੀ ਸੇਵ 
ਬਿਸਾਲ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿਸ਼ਟਿ ਤਿਨ ਪਰ ਪੁਨ ਕਰਿ ਕੇ।ਨਿਕਟ ਅਵਾਹਨ ਕਚੇ 
ਸਿਮਰਿ ਕੇ ॥੨੦॥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ਨਿ ਕਰਨਿ ਨਿਹਾਲ । ਲਿਯੇ ਬੁਲਾਇ 
ਸਿੱਖਰ ਤਤਕਾਲ। ਭਗਤੂ ਆਦਿਕ ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਆਠ ਜਾਮ ਸਿਮਰਤਿ 
ਜੇ ਨ॥੨੧॥ਬਰੇਬਹ”? ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੋ ਕਹਨੋ। “ਲਹੁ ਗੁਰ ਘਰਤੋਂ ਜੋ _ 
ਉਰ ਚਹਕੋ । ਸਵਾਧਾਨੇ ਹੁਇ ਸੇਵ ਕਮਾਈ । ਤਿਸ ਕੀ ਅਬਿ ਲੀਜਹਿ 
ਬਡਿਆਈ੨੨॥ਸਭਿਹਿਨਿ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿਭਾਖਾ“ਗੁਰਜੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ 
ਅਭਿਲਾਖਾ । ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਉਰ ਮਹਿੰ ਬਾਸੈਂ । ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇਂ॥੨੩॥ਇਸ ਤੇ ਉੱਤਮ ਅਪਰ ਨ ਕੋਈ । ਰਾਵਰ ਤੇ ਹਸ ਜਾਂਚਹਿੰ 
ਸੋਈ।ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸੁਨਿਕੇ ਗੁਰਭਏ।ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਉਚੋ ਪਦ ਦਏ॥੨੪॥ 

_ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਅਵਸਥਾ ਕਈ । ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਸੈਗਤ ਲਈ।ਹੁਤੋ ਪ੍ਰਥਮ 
ਭੀ ਸਭਿ ਹੀ ਲਾਇਕ। ਤਉ ਬਡਾਈ ਅਧਿਕ ਸੁਭਾਇਕ॥੨੫॥ਪੁਨ ਭਾਈ 
ਭਗਤੁ ਕੋ ਦੀਨਾਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਅਵਸਥਾ ਲੀਨ/ਰਹੈ ਬਿਰਾੜ ਦੇਸ਼ ਕੱ 
ਜੈਗਲ।ਤਿਨ ਕਲਿ ਕੋ ਦੈਬੇ ਹਿਤ ਮੰਗਲ? ॥੨੬॥ਸੈਗਤਿ ਦਈ ਹੁਤੀ ਜੁ 

_ਅਸ਼ੇਸ਼। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਮਾਨਹਿ ਸੋ ਸਭਿ ਦੇਸ਼। ਪੁੱਤ ਪਤ ਕੀ ਮਨਤਾ ਤੈਸੇ। 
ਕਰਤਿ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਕਹਿ ਜੈਸੇ ॥੨੭॥ ਪੁਨ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸੈਗ ਕਹਜੋ । 
€ਪੁਰਹੁ ਕਾਮਨਾ ਜਿਮਿ ਚਿਤਿ ਚਹਯੋ।ਭਯੋ ਗਜਾਨ ਤਤਛਿਨ ਉਰ ਮਾਂਹੀ। 
ਸਾ ਕਛ ਲੰਖਿਯਤਿ ਨਾਂਹੈ॥੨੮॥ਅਪਨੀਕਮਰੀ'ਦੇਹੁ ਬਿਛਾਇ। 

ਪੋਟ ਕੋ ਲਿਹੁਅਪਨਾਇ।ਕੂਤ,ਪਿਸ਼ਾਚ,ਪ੍ਰਤ,ਬੌਤਾਲ"। ਗੁਪਤ ਰਹਤ 
ਜਿਨ ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਸਾਲ ॥੨੯॥ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਹੋਵਹਿ ਅਨੁਸਾਰ। ਚਿਤ ਜਿਮਿ 
ਚਹਹ ਕਰਾਵਹੁ ਕਾਰੀ' । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਸ ਢਰੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਖਸ਼ 
ਇਹੁ ਲਾਲੋ ਕਰੇਂ।੩੦੫ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗੈਸਾਗਰ ਕੇ ਟਾਪੂ ਮਹਿ 
ਰਹੈਂ।ਗਿਰ ਸਮੇਰੁ ਲਗ ਪਰਬਤ ਬਾਸੀ।ਚਹੈਂ ਸੁ ਕਰੇਂ ਸ਼ਕਤਿ ਬਲਰਾਸੀ॥ 
੩੧॥ਪੋਟ ਬਿਥੇ ਬੇਧਹ ਇਸ ਬਾਰੀ.ਪੁੱਤ੍ ਪੌਤ੍ ਲਗ ਗਹੋ ਅਨੁਸਾਰੀਅਪਨ 

੯ਗਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਸੀ । “ਵਰ ਮੀਰ । <ਕੈਬਨੀ । $ਚਾਂਹੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 
ਹਨ । “ਕੌਮ ਕਰਾਵੇਂ । $ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਘਾ -ਟੋ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੬੮ ) ਰਾਸਿ ੨। ਅਸ ੫੬. 

ਸਰੂਪ ਦਸਮ ਜਬ ਧਰੌਂ। ਤਬਿ ਇਨ ਕੌ ਮੁਕਤਾਵਨਿ ਕਰੋਂ? ॥੩੨॥ ਮਾਨ 
ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਐਸੇ। ਕਮਰੀ ਕਰੀ ਬਿਛਾਵਨਿ ਤੈਸੇ ਬੈਧਨ ਲਗੜੋ 
ਪੌਟ ਕੌ ਜਥਿ ਹੀ।ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਜੋਂ ਗਨ ਸਭਿ ਹ।੩੩॥ਨਿਜ ਦਿਸ਼ ਤੇ 
ਛੁਟਾਇ ਕਰਿ ਪਾਲੋਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰੇ ਤਤਕਾਲੋ। “ਬਖਸ਼ਹੁ ਮਹਾਂਰਾਜ! 
ਹਮ ਦਾਸਇਸ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਨਿਤੁ ਰਾਵਰਿ ਪਾਸ ॥੩੪॥ਤੀਨੌਂ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਸਭਿ 
ਦੇ ਦੀਜੈ।ਹਮ ਕੋ ਅਪਨੀ ਸ਼ਰਨਿ ਰਖੀਜੈ।ਪੁਨ ਚੌਬੋ ਦਿਸ਼ਪਕਰਨ ਚਹਜੋ 
।ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰੁਬਹਿਲੋ ਸੈਗ ਕਹ੧ੋ॥੩੫॥#ਲਿਹ ਤੀਨਹ ਦਿਸ਼ੁਹੀ ਕੀ ਪੋਣ 
। ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਸਭਿ ਕੋਟਿ'॥ਮਾਨ ਬਾਕ ਤੀਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਕੇਰੇ । ਕਰਿ 
ਲੀਨੋ ਅਨੁਸਾਰ ਘਨੇਰੇ॥੩੬॥ਬਹੁਰ ਗੁਰੂ ਪਿਖਿ ਸੇਵ ] ਬਡੇਰੀ।ਕਰੀ ਪਜਾਂ- 
ਵਨ ਈਂਟਨ ਕੇਰੀ । ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੌ ਢੋਵਤਿ ਧਰਿ ਧੀਰ । ਚਾਮ ਉਚਰਗਾ 
ਕਿਤਿਕ _ਸਰੀਰ॥੩੭॥ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਖੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਘਨੋ ਭਾਰਸਿਰ ਵਹਿਰ 

“। ਬਰ ਦੀਨਸ “ਜਿਮਿ ਗੁਰੂ ਕਰਾਹੁ'। ਕਰਤਿ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਚਿਤ 
ਚਾਹ॥੩੮।ਤਿਮ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿ ਫਿਕਗੇ'ਤੇਰੀ। ਕਰਤਿ ਰਹੈਂਗੇ ਨਿਜ ਹਿਤ 
ਹੇਰੀ£ । ਭਾਈ ਉਗਰੁ ਅਰੁ ਕੱਲਯਾਨਾ । ਇਨ ਕੌ ਪਦਵੀ ਦਈ ਮਹਾਂਨਾ 
॥੩੯॥ਜਥਾ ਜਥਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਸੇਵ।ਤਥਾ ਤਥਾ ਪਦ ਗਤਾਨ ਅਕੇਵਾਂ । 
ਦਸਮੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ ਭੇ ਜਬੈ। ਭਯੋ ਦਿਵਾਨ ਨੰਦ ਚੇਦ ਤਬੈ ॥ ੪੦ ॥ ਗੁਰ 
ਢਿਗ ਇਸ ਕੋ ਹੁੜੋ ਪਿਤਾਮਾ। ਉਮਰਾ ਸ਼ਾਹੁ ਜਿਸੀ ਕੌ ਨਾਮਾ । ਗ੍ਰਾਮ 
ਭਰੋਲੀ ਕੋ ਇਹੁ ਬਾਸੀ/ਕਿਯ ਮਸੈਦ ਦੇ ਸੈਗਤਿ ਰਾਸੀ॥੪੧॥ਭਾਈ ਜੇ ਨਾ 
ਸਿਖ ਪਿਰਾਣਾ । ਪੈੜਾ, ਅਪਰ ਲੰਗਾਹ ਮਹਾਣਾ।ਇਿੱਤਯਾਦਿਕ ਸਿਖ ਕੋ ਕੌ 
ਗਨੀਅਹਿ।ਘਲੀਘਾਲ ਕਿਤਿਕ ਕੌਭਨੀਅਹਿ॥੪੨॥ਅਜ਼ਮਤਯੰਤਿਸਗਰੇ 
ਹੁਇ ਗਏ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਕਾਨ ਉਰ ਮਹਿ ਨਿਪਜਏ । ਸਿੱਧਾਂ ਸਕਲ ਅਗਾਰੀ 
ਖਰੀ । ਜਿਮਿ ਚਾਹਹਿੰ ਲੇ ਤੂਰਨ ਕਰੀ ॥੪੩॥ ਚਢਨ ਅਕਾਸ਼ ਉਠਾਵਨ 
ਸੈਲ।ਕੋਸ ਹਜ਼ਾਰਨਕੋ ਬਡ ਗੈਲ।ਨਿਮਖ ਬਿਖੇ ਪਹੁੰਬੈਂ ਜਬਿ ਚਾਹੈਂ।ਛਿੜਿ 
ਕੈਪਾਵਤਿ,ਸਿੰਧੁ ਉਮਾਹੈਂ੯ ॥੪੪॥ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿਕ ਅਪਰ ਲਹੌਰ । ਪਕਰਿ 

੧ਨੌੜਾਂ । “ਵੰਮ ਉੱਚੜ ਗਿਆ। <ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਢਦ ਰਿਹ ਹੈ । #ਜਿਵੇ' ਗੁਰੂ ਘਰ 
ਵਿਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ । “ਰੋਟ, ਮੰਨੀ । $ਆਪਣਾਂ ਭਲਾਂ ਦੇਖਕੇ । “ਅਤੇਵ ( ਵਾਹਿਗੁਰੂ ) 
ਦੇ ਗਜਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ( ਬਖਸ਼ੀ )। "ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ । “ਉਛਾਲ ਦੇਰ । 

ਘਾ: ਆਜ | 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੬੯) ਰਾਸਿ ੨। ਅੰਸੂ ੫੬. 

ਜਠਾਇ ਭਿਰਾਵਹਿ' ਦੌਰ” । ਬਡੋ ਸਰੀਰ ਬਧਾਵਹਿੰ ਐਸੇ । ਬੀਜ ਅਕਾਸ਼ੁ 

ਨੇ ਮੇਵਹਿੰ ਜੈਸੇ੪੫॥ਅਣੁ ਬਣ ਜਾਣ ਨ ਦੇਹਿ ਦਿਖਾਈ'।ਉਡਨਿ ਸ਼ਕਤਿ 
ਪਹੁੰਚਹਿ ਸਭਿ ਥਾਈਂ । ਪਲਟਿ ਸ਼ਰੀਰ ਚਹੈਂ ਚਿਤ ਜੈਸੇ । ਤਤਛਿਨ 
ਅਪਰ ਲੇਤਿ ਧਰਿ ਤੈਸੇ॥੪੬॥ਜਿਤੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਜਗਮਾਂਹੀ/ਅਸ ਕੌ ਨਹੀਂ 

ਜੁ ਤਿਨ ਢਿਗ ਨਾਂਹੀ।ਤਊ ਗੁਰੂ ਕੌ ਘਰ ਬਹੁ ਨੀਵਾ।ਅਜਰੁ ਜਰਨ ਸਭਿ- 

ਹਿਨਿ"ਂਮਤਿ ਬੀਵਾ॥੪੭॥ਜੇ ਕਰਿ ਗੁਰ ਹਿਤ ਕਿਨਹੁ ਦਿਖਾਈ।ਕੈ ਨਿਜ 
ਹਿਤ ਕਰ ਸ਼ਕਤਿ ਲਗਾਈ । ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਰ ਨਹਿ ਭਾਈ । ਛੀਨ 
ਲੀਨਿ,ਦੀਨਸਿ ਸਮੁਝਾਈ॥੪੮॥ਜਿਨਹੁੰ ਸੁਧਾਸਰ ਸੇਵਾ ਕੀਨਾਸ । ਇਮ 
ਸਭਿ ਕੋ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਨਸ । ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ ਹੈਂ । ਜਥਾਂ 
ਰਾਮ ਕਖਿ' ਸ਼ਕਤਿ ਧਰੇ ਹੈਂ! ॥੪੯॥ਵੋਹਰਾ॥ਇਮਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਥਾ 
ਭਾਖੀ ਸਕਲ ਬਨਾਇ। ਭਏ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਸਿੱਖਯ ਜਿਮੁ ਸੋ ਸਭਿ ਦਏ 
ਸੁਨਾਇ ॥੫੦॥ਵੰਪਈ॥ ਭਾਈ ਸਾਲ੍ਹੋ ਆਦਿ ਮਸੈਦ । ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਕਰਿ 
ਕਾਰ ਬਿਲੰਦ।ਲੋਬੋ ਦੇਬੋ ਆਵਨ ਜਾਨਾ।ਦਰਬ ਸੈਭਾਰ ਖਰਚ ਕਰਿ ਨਾਨਾ 
॥ ੫੧॥ ਉਮਰਾਂ ਸ਼ਾਹੁ ਅਪਰ ਕੱਲਯਾਣਾ। ਜੇਠਾ ਗੁਰਮੁਖ,ਸੈੱਖੰਪਰਾਣਾ। 

ਰਹੈਂ ਸੇਗਗਰੁ ਸਦਾ।ਕੋ ਥਲ ਅਪਰ”$ਸ ਦਰਸਾ ਕਦਾ॥੫੨॥ 

ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਾਰੇਂ । ਸੱਤਜ ਨਾਮ ਜਪ ਭ੍ਰਮ ਨਿਰਵਾਰੇਂ । ਬੈਠਹਿੰ 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਹਰਿਮੰਦਗੁਕਥਹਿ ਸੁਧਾਸਰ ਮਹਿਮਾ ਸੁੰਦਰ ॥੫੩॥ ਸੋਰਠਿ 
ਰਾਗ ਮਝਾਰ ਬਨਾਵੈਂ । ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਕੌ ਬਿਦਤਾਵੈ।ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਛੱਦ ਕੇ 
ਮਾਂਹੀ । ਤੀਰਬ_ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਾਹੀਂ ॥ ੫੪ ॥ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੌ ਕਹੈਂ 
ਮਹਾਤਮ । “ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਜਿਨ 
ਮੱਜਨ ਕੀਨਾ । ਕੌਫਿ ਜਨਮ ਕੇ ਅਘ ਕਰਿ ਛੀਨਾ” ॥ ੫੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ 
ਮੰਦਰ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਕੈ । ਬੈਠਹਿੰ ਸਾਢਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਕੌ। ਸਤਿਗੁਰ 
ਸਬਦ ਸ਼ਰਵਨ ਕੋ ਕਰੈਂ“। ਸਰਬ ਓਰਿ ਤੇ ਮਨ ਕੋ ਥਿਰੈਂ ॥ ੫੬ ॥ਅਥਵਾ 
ਲੜਾ ਦੇਣ । “ਦੁੜਾ ਦੇਣ (ਅ) ਦੇੜਕੇ । ਅਣੂ (ਵਾਂਗੂ ਸੂਖਮ) ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਿੱਸਦ (ਤਕ) 
ਨਹੀਂ । $ਤੇ ਸਮਬਾਕੇ (ਵੇਰ) ਦੇ ਦਿੱਤੀ । “ਬਾਂਦਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਖਣੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਕੂਰੂਪ ਅਸਲੀ 
_ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆੰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਹੈ । #ਹੋਰ ਬਾਵੇ” ( ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ) । “ਕਦੇ ਕਦੇ। “ਭਾਵ 
ਗ੍ਰਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ । #ਂਘ੧੪=-ਸਭ ਕੋ'। ਮੈਂ ਸਭ । । ਕੈਵਲ 

ਇਕ ਅੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਕਵਿ ਜੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 

ਸਾਹਿੱਤਯ ਦੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਹਨ। _ਤ੍ਰੰਪਾਂ=ਨਿਤੁ । ਕਿਤ । ਕ਼ਿਿਤਿ । ਊਘ4=ਆਇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੭੦) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੫੭, 

ਕਰਹਿ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕੋਈ । ਵਲ ਅਤੋਟ ਕੋ ਪਾਵੈ" ਸੋਈ । ਜੇ ਨਰ ਬਸਹਿਂ 
ਦਰਿ ਕਿਸ ਥਾਨੇ । ਆਵਹਿ ਦੀਪਮਾਲ ਹਿਤ ਠਾਨੇ ॥ ੫੭ ॥ ਬਹੁਰ ਮੋਖ 
ਕੀ ਜਬਿਸੈਕ੍ਰਾਂਤਿ'।ਤਬਿ ਇਤ ਆਇ ਸ਼ਨਾਨਹਿੰ ਗਾਤਿ।ਜਥਾਂ ਬਰਖ ਦਿਨ 
ਮੱਜਤਿ ਰਹੈ।ਦਇਨਿ ਪਰਬ ਫਲ ਤੈਸੋ ਲਹੈਂ ॥੫੮॥ “ਦੋਨਹੁ ਪਰਬ ਬਿਖੇ 
ਇਸ ਥਾਨੇ।ਅਠਿਸਠਿ ਤੀਰਥ ਆਇ ਸ਼ਨਾਨੇ । ਕਲਿ ਕੇ ਨਰ ਕਲਮਲ 
ਸਮੁਦਾਇ।ਮਤਿ ਮਲੀਨਿ ਨਹਿੰ ਪੁੰਨ ਉਪਾਇ॥੫੯॥ਸੋ ਸਭਿ ਤੀਰਥ ਦੇਸ਼ 
ਮਝਾਗੇਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਕੌ ਤਾਂਹਿ ਉਤਾਰੇ। ਤਿਨ ਪਾਪਨਿ ਕੇ ਭਾਰ ਦਬਾਏ। 
ਸਹਿ ਨਹਿ ਸਕਹਿੰ ਅਧਿਕ ਅਕਲਾਏ॥੬੦॥ਗੈਗਾ ਆਦਿਕ ਤੀਰਥਜੇਈ 
। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਿ ਆਵਹਿ ਤੇਈ । ਨਾਮੁ ਮਹਾਤਮ ਜਹਿ ਅਧਿਕਾਈ । 
ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਤਜਿ ਅਘ ਅਮੁਦਾਈ ॥ ੬੧ ॥ ਦੀਪਮਾਲ ਬੈਸਾਖੀ ਦੋਇ। 
ਛਟੇ ਮਾਸ ਤੀਰਬ ਸਭਿਕੋਇ।ਰਹੈਂ ਸੁਧਾਸਰ ਮੈਂਤਬਿ ਆਇ।ਜੋ ਨਰ ਤਿਸ 
ਛਿਨ ਇਹਾਂ ਨਹਾਇ॥੬੨॥ ਸਭਿ ਤੀਰਥ ਕੋ ਮੱਜਨ ਹੋਇ।ਯਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ 
ਮਹਾਂਤਮ ਜੋਇ। ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ ਸਕਲ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਸੁਤ ਬਿਤ ਲਾਭ, 
ਕਲੂਖ ਨਸਾਵੈ।” ॥੬੩॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਭਾਰੀ । ਹਰਿਮੰਦਰ 
ਕੇ ਬੈਠਿ ਮਬਾਰੀ । ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਲਗਾਇ। ਕੇਤਿਕ ਸਿੱਖਤ ਰਹੇ 
ਗਰਬਾਇ॥੬੪॥-ਹਮਹੁ ਸੇਵ ਬਹੁ ਸਰ ਕੀ ਕੀਨਿ।ਨਿਸ ਦਿਨ ਬੀਤਤਿਕੋ 
ਨਹਿ ਚੀਨ-। ਤਿਨ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਸੋਂ 
ਕਹਿ ਬਾਨੀ ॥੬੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿਖ ਪਰਖੇ ਜਬੈ।ਕੌ ਸਾਬਤ ਸਿਖ ਨਿਬ- 
ਹਜੋ ਤਬੈ?ਸ਼੍ਰੀਅੰਗਦਕੋ ਗੁਰਤਾ ਦਾਈ।ਤਬ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖਨ ਕਿਮਕਈ!)॥ 
ਉਸ ਨ ਵਕ ਅੱਤ ਦਈ ਕਲਵਾਗੀਤ ਕਲ ਜਿਮ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਈ'॥ 
4 ਪਲ ਦਹੀ ਮਿਣ. ਅਤ“ ਪਖ 
ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਿ ਜਾਨੋ। ਅਪਰ ਸਨਾਵਨ ਕੀ ਇਛ ਠਾਨੋ 
ਅੱ ਜਾਨ ਆਪ ਕੋ ਕਹਾ ।ਸਨਹੁ ਸਕਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਲਹੋਂ4੬੮॥ 
ਬਿਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਕਿੰਥ ਦੁਡਿਯ ਭਾਸੇ 'ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਾਡਸ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਲਾਮ ਖਸ਼ਟ ਪੰਚਾਸੰਮੇ ਅਸੂ ।੫ਛ# 

੫੭ (ਬਿਧ ਜੀ ਨੇ ਆਇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੂਸੈਗ ਸੁਣਾਯਾ]। 
ਦੋਹਰਾ॥£ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਅਦਭੁਤ ਸੁਨੋ ਮਹਾਨ । ਪਰਖਨ ਕਰਿ 
੧ਬਸਾਖੀ) “ਭਵ ਸਾਹੇ ਸਿੱਧ (ਪਰਖੇ) ਸਨ। ੧ਆਪ ਦਾ (ਇਹ) ਆਸ਼ਾ ਸਮਬਕੇ ` ਕਹਿਦ। 
ਹਾਂ। “ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁਮੈਗ ਸੁਣਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 

“ਂ ਘਮ=-ਪੈਹੈ । __1ਪ੪-ਕਲੂਖ ਤਜਾਫੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੭੧) ਗਾਸਿ ੨। ਅੰਸੁ ੫੭. 

ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਸੋਂ ਅੰਗਦਿ ਪਰਮ ਸੁਜਾਨ ॥ ੧ ॥ ਰੌਪਈ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਹਮ 

ਤੀਨਹੁ ਸੰਗ ਗਏਨਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਏ। ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਦੁਤਿਯ 
ਭਗੀਰਬ।ਮੈਂ ਜੁਤਿ"ਜੇਵਤਿ ਭੇ ਗੁਰ ਤੀਰਥਿ॥੨॥ਓਰਨਿ ਕੀਬਰਖਾਤਬਿ 

ਭਈ।ਸੀਤਲਤਾ ਹਮ ਕੋ ਚਢਿ ਗਈ।ਤਬਿ ਦੋਨਹ'ਗ੍ਰਹਿ ਕੌ ਚਲਿ ਆਏ। 

ਸੀਤ ਬਿਦਾਰਯੋ ਅਗਨਿ ਤਪਾਏ॥੩॥ਸ਼ੀ ਅੰਗਦ ਕੌ ਮੁਰਫਾ ਭਾਈ। ਬੈਠਜੋ 

ਰਹ੧ੋ,ਨ ਤਨ ਸੁਧਿ ਲਈ।ਨਿਕਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਾਨ । ਸਭਿ ਗਤਿ 

ਹੇਰਿ ਪਰਸੈਨ ਮਹਾਨ” ॥੪॥ਪੁਨ ਧਾਨਕ ਕੋ ਧਾਰਜੋ ਬੇਸਾਂ । ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਗੇ 
ਸਿੱਖਕ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਜੀਰਨ ਵਸਤਨਿ ਵਾਣ ਪੁਰਾਨਾ। ਸਿਰ ਪਰ ਬਾਂਧਯੇ ਜਣਾ 

ਸਮਾਨਾ ॥੫॥ ਛੀਟ ਛਾਛ ਕੀ” ਤਨ ਛਿਟਕਾਈ। ਮਖਿਕਾ ਅਨਿਕ ਕ੍ਰਮੱਤ 
ਚਹੁੰਘਾਈ' । ਮੁੰਵ ਮੇਖਲਾ ਕਰਿ ਕਟ ਮੋਟੀਗਹੀ ਹਾਬ ਮਹਿੰ ਟੇਢੀ ਸੋਟੀ 

॥੬॥ ਲੇ ਕਰਿ ਤੀਛਨ ਨਾਂਗਾ” ਛੁਰਾਂ । ਸਾਥ ਮੇਖਲਾਂ ਬਾਂਧਨ ਕਰਾਂ । 

ਪਹਿਰੀ ਹਾਡ਼ਨਿ" ਮਾਲ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਥਾ ਰੁੱਦ ਕੀ ਮੁੰਡਨਿ ਮਾਲਾ" ॥੭॥ 

ਕੁਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਲੇਕਰਿ ਸਾਬ । ਸ਼ਿਵ' ਕੌ ਰੂਪ ਧਰਜੋ ਗੁਰ ਨਾਬ। ਹੇਰਿ 

ਹੋਰਿ ਸਗਰੇ ਨਰ ਡਰੇ।-ਕਤਾ ਇਹੁਕਿਯੋ?-ਸ਼ੈਕਉਰ ਧਰੇ॥੮॥ਸ਼੍ਰੀਅੰਗਦਿ 

_ ਬਿਨ ਸਭਿ ਭਰਮਾਏ । ਰਹੇ ਸਮੀਪ ਨ; ਦੂਰ ਪਲਾਏ । ਪੁਨਿ ਇਕ ਕੰਤਕ 

ਗੁਰੂ[ਦਿਖਾਯੋ/ਖਾਵੋ ਸ਼ਵ ਕੋ“ ਹੁਕਮ ਅਲਾਯੋ।੯॥ਇਹੁਗਾਬਾਜਿਮਭਈ 

ਸਨਾਵੋਂ/ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰਯੋ ਬਤਾਵੋਂ। ਬਹੁ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਲੈ ਨਿਜ ਸਾਥਿ । 

ਨਦੀ ਕਿਨਾਰ2 ਚਲੇ ਗੁਰਨਾਬ।੧੦॥ਕੇਤਿਕ ਦੂਰ ਗਏ ਅਗਵਾਏ। ਪੇਸੇ 

ਭੂ ਪਰ ਪਰੇ ਦਿਖਾਏ । ਕਹਜੋਚਾਹੁ ਚਿਤ ਜਿਸ ਲੌ ਜਾਹੋ' । ਸੁੰਨ ਕੇਚਿਤ 

੧ਸਸੇਤ। “ਤੀਰਬ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ । ਗੜਿਆਂ ਦੀ । $ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ (ਮੈਂ ਤੇ ਭਗੀਰਝ) । “(ਮੂਰਛਾ 

ਹੋਏ) ਜਾਣਕੇ । #ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ । ਲੱਸੀ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ । “ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣ ਭਣੱਦੀਆਂ ਚਾਹੋ 

ਪਾਸੀਂ । ੯ਮੰਢ ਦੀ ਮੋਟੀ ਤੜਾਗੀ ( ਕਮਰ ਕਸਾਂ ) ਲੱਕ ਨਾਲ ਬਨ੍ਹ ਕੇ । ੧੦ਤਿੱਖ ਤੇ ਨੰਗਾ । 

੧੧ਕਮਰਕਸੇ ਨਾਲ (ਛਰਾਂ) ਬੱਧ! । "“ਹੱਭੀਆੰ ਦੀ । ""ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੯5ਕੁੱਦੇ ਕੁੱਤੀਆਂ । "ਭਿਆਨਕ । ਸ਼ਿਵ ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਮ ਕਰਤਾ 

ਤੇ ਭਯਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਕਾਨਕ ਦੀ ਬੀ ਲਈ ਦੀ ਹੈ । "੬ਮਰਦੇ ਨੂੰ । 

#ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੈ, “ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ 

ਦੇਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਲਿ” ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਰੀਵ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖ 
ਤ੍ਰਿਖਾ ਦੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਫ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ 

ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ਪਾੜ-ਪੂਝੂ । _ਤਰਪਾ:=-ਕਛਾਰ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੭੨ ) _ਗਸਿ ੨। ਔਸੂ ੫੭, 

__ਬਚ,ਗਹਿ ਕਰ ਮਾਹੋ'॥੧੧॥ ਭਾਰਿ ਉਠਾਯੋ ਜੇਤਿਕ ਜਾਇ। ਲੋ ਕਰਿ ਮੁਰੇ 
ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਆਇ। ਪੂਨ ਆਗੇ ਕੁਛ ਗਮਨੇ ਜਬੈ । ਪਰੇ ਰਜਤਪਣ ਦੇਖਤਿ 
ਸਬੈ ॥੧੨॥ ਹੁਕਮ ਕਰਯੋ “ਚਾਹੋ ਲੋ ਜਾਇ”। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਭਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ 
ਉਠਾਇਬਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਧਨ ਨਹਿੰ ਗਹਨੋਪੁਨ ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਗ ਲਹਜੋ 

ਖਾਇ ਨ ਕੋਈਦਾਰੁਨ ਕਰਤੀ ਤ੍ਰਾਸ ਪਿਖਿ ਹੋਈ॥ਇਤ ਉਤ ਫਰਿ ਕਰਿ 
ਲੇ ਤਰੁ ਓਣਾ'। ਭੇ ਹਮ ਠਾਂਢੇ ਸਭਿ ਕੋ ਹੋਟਾਂ॥੧੯॥ਸ੍ਰੀਅੰਗਦਿ ਜੀ ਸੋਗ ਨ 
ਛੋਰ।ਕਹਯੋ'“ਕਠੋਰ ਹੈਰਿ ਇਸ ਓਰਾ ।“ਕਜੋਂ ਤੂੰ ਖਰੋ ਸ਼ਿਤਾਬ ਪਲਾਵਹੁ । 
ਨਾਂਹ ਤ ਇਸ ਸ਼ਵ ਕੋ ਤਨਖਾਵਹੁ!॥੨੦॥ਮਾਨ ਬਾਕ ਜਬਿਬਸਤ ਉਘਾਰ। 

_ਭਯੋ ਤਿਹਾਵਲ"" ਸਕਲ ਨਿਹਾਰਾ । ਤਤਛਿਨ ਲੋਪ ਭਯੋ ਸਭਿ ਖੇਲਾ"”। 
ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗਹਿ ਗਰ ਮੇਲਾ ॥ ੨੧ ॥ ਏਕ ਰੂਪ ਅਪਨੇ ਸੋਂ ਕਰਜੋਂ। 
ਗੁਰਤਾ ਭਾਵ ਤਿਨਹੁਂ ਮਹਿ ਧਰਯੋ । ਸੰਭ ਜਗ ਕੀ ਦੇ ਕਰਿ ਗੁਰਿਆਈ । 
ਤਿਨ ਮਹੁੰ ਅਪਨੀ ਜੋੜਿ ਮਿਲਾਈ॥੨੨॥ਅਪਰ ਰੀਤਿ ਸੋਂ ਬਹੁ ਪਤਿਆਏ। 
ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਨਾਏ । ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਦੇ ਸਮੁਝਾਯੋ । “ਇਹਾਂ ਨ 

ਕਈਆਂ ਨੇ ( ਪੈਸੇ ) ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਕੇ । “ਜਿੰਨਾਂ ਭਾਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ।( ਅ) 
ਭਾਰ=ਫਾਈ ਮਣ । “ਮੋਹਰਾਂ । $ਪ੍ਰਿਬਵੀ ਇਕ ਜਿਹੀ ਮੁੰਦਰ । “ਚਿਖਾ । ੬ਮੁਰਦੇ ਦੀ। “ਇਹ 
ਕਾਰ ਭਯਾਨਕ ਹੈ, ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਭੈ ਲਗਦਾ ਹੈ । “ਟਲ ਕੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੋਕੇ। ੯( ਐਉ” ) 
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ( ਦੀ ਨ 11" ਗੂ ਜੀਨ) ਕਿਹਾ । ""ਕੜਾਹ ਪੂਸ਼ਾਦ । 
“ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਖੋਲ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾ੫ ਸੂਰਜ । (੧੮੭੩) ਰਾਸਿ ੨ । ਮੰ ੫7, 

_ਤੁਮਰੋ ਭਾਯੋ॥੨੩॥ਗ੍ਰਾਮ ਖਡੂਰ ਸਦਨ ਕਰ ਰਹੀਅ 
ਲੀ ਆਜ. ਰਲ -===ਕ=£ 
ਲਿਹੁ ਆਨੰਦ ਰਾਸੰ॥੨੪॥ਦਇਮ ਆਗਯਾ ਸਨਿ ਕਰਿ ਸੜਿਗੁਰਕੀਚਹਤਿ 
ਨਕਲੀ ਪਲੀ ਇਰਕੀ। ਲਊ ਬਿਸ ਹੁ ਗਤਿ ਪੰਥ ਜਗਤ 
ਬਯਾਕਲ ਬਹ ਤਿਹ ਸਮੋ॥੨੫॥€ਮੋਹਿ ਸਿੰਘਾਂਸਨ ਸਦਨ ਭਿਰਾਈ। ਤਹਾਂ 
ਬਿਤਾਲਹੂ ਕਹ ਗੁੜਾਈਂ। ਸਨ ਪੂਛ ਤੋਂ ਮਾ ਚਲਿ ਪਰੇ । ਭਗਤਿ 
ਭੈਡਾਰ ਭਾਉ ਉਰ ਧਰੇ॥੨੬॥ ਸੱਤੜਨਾਮ ਧਨ ਲੀਨਿ ਅਤੋਟ ।ਖਰਚਹਿ 
ਵਧਹਿ ਤਰੇ ਗਨ ਕੌਟਿ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲਿ ਪਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਤ ਭਿਰਾਈ ਕੌ 
ਜਹਿੰ ਧਾ॥੨੭॥ਹਿਤ ਕਰਿ ਮਿਲੀ ਭਾਉ ਕੋ ਧਾਰਾ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਸੁਤ 
ਬੈਠਾਰਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦਿ ਮਾਂਹੀਕੇਦ ਭਿਰਾਈ ਜਾਨਯੋ ਨਾਂਹੀ॥੨੮॥ 
ਖੀਵੀ ਅਪਨਿ ਸਨ੍ਖਾਂ ਹੋਈਕਰੀ ਹਕਾਰਨਿ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋਈ । ਪੜਿਕੀ ਸੇਵ 
ਕਰਨ ਮਹਿ ਲਾਗੀ। ਪੜਿਬ੍ਰਭ ਧਰਮ ਢਿ੍ੜ੍ਹਾ ਅਨੁਰਾਗੀ॥੨੯॥ ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਪਹਿਰਨ ਸੁਧਿ ਸਾਰੀ। ਨਿਮਪ੍ਹੀ” ਪਭਿ ਕਰਤਿ ਸੈਭਾਰੀ । ਕਰ ਜੋਗੰਹ 
ਆਇਸੁ ਕੌਮਾਨਹਿ। ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਠਾਨਹਿ ॥੩੦॥ ਨਿਤਿਪ੍ਰਤਿ 
ਚਹਤਿ ਅਸਨ" ਪਹੁੰਚਾਵਹਿ । ਆਇਿਸ ਪਾਇ ਦਰਸ ਕੋ ਆਵਹਿ। ਪਾਰ 
ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਿ ਪਤਿ ਕੋ ਜਾਨੈਮੂਰਤਿਧਕਾਨਰਿਦੈ ਸਦ ਠਾਨੰ॥੩੧॥ਬਿਛਰਨ 
ਸਮੇ ਭਨਜੋ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ । “ਇਤ ਤੁਮ ਆਇ ਨ;ਜਾਹ ਅਚਾਨਕਬਸਹੁ 
ਖਡੂਰ ਤਹਾਂ ਹਮ ਆਵੈਂ।ਮਿਲਹਿੰ ਤੋਹਿਜਬਿ ਉਰ ਮਹਿ ਭਾਵੈਂ॥੩੨॥ਕੇਤਿਕ 
ਦਿਵਸ ਬਿਤੀਤੇ ਜਬਹੀ । ਦਇ ਦਿਸ਼ ਚਿਤ ਅਕਲਾਨੇ ਤਬਹੂੰ । ਅਭਿ- 
ਲਾਖਤਿ ਭੇ ਮਿਲਨ ਜ਼ਰੂਗਸ੍ਹੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਏ ਖਡੂਰ॥੩੩॥ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ 
ਲਖਿ ਗੁਰ ਆਗਵਨ੍(ਗਵਨੇ ਲੇਠਿ ਅਗਾਰੀ ਭਵਨ। ਰਵਿ ਗੁਰਪਿਖਿਕਿਯ 
ਚਖ ਅਰਬਿੰਦ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਮਨ ਬਨਜੋਮਨਿੰਦ੧੩੪੪ਭਰਿਕੱਰੀਪਛਭਏ 
ਅਸੀਨ।ਵਹਰ ਗਾਮ ਤੇ ਬਲ ਸ਼ੁਕਦੀਨ।ਸੁਨਿਖੀਵੀਦਰਸ਼ਨਿਕੋਆਈ। ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਗ੍ਰੀਵ ॥੩੫॥ਕਹਜੋ ਗੁਰੁ“ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਪੈਨਸਦਾਬਸੀ ਮੁਛ 
ਕਰਜੋ ਪ੍ਮ । ਤੁਮ ਸਮ ਜਗ ਮਹਿ ਅਪਰ ਨ ਕੋਈ । ਮੋ ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯ 
“ਗਹੁ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ । "ਨਿਰਇੱਛਤ । ਚਾਹਿਆ ਭੋਜਨ । “(ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ) 
ਅਚਲਗ ਜਲੇ ਲਾਓ (ਫੋਰ) ਦਿਜਤ ਤਾ ਅਲ । (ਅ) ਜਾਓ, ਇਧਰ ਅਚਾਨਕ (ਬਿਲ 
ਆਗਜਾ) ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ । “ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਰਜ, (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ) ਨੈਣ ਕਮਲ 
ਤੇ ਮਨ ਭੋਰਾ ਚਰਨਾਂ ਕਖ਼ਲਾਂ ਦਾਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੭੪) ਗਸਿ ੨। ਅੰ੧ ੫੭. 

ਔਰੁ ਨ ਹੋਈਂ॥੩੬॥ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੀਰ ਕਹਿ ਦਯੋ। ਮਿਲਿ ਬੋਲਨਿ ਭਾ 
ਸੀਤਲ ਹਿਯੋ।ਅਤਿ ਅਨੰਦਕੋ ਪਾਇ ਰਹੇਹੈਂਪਰਮ ਪੋਮ ਕੇਬਾਕ ਕਹੇਹੈਂ' । 
੩੭॥ਪੁਰਿ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਚਲੋ। ਸਨਮੁਖ ਸ਼੍ਰ ਅੰਗਦ ਜੀ ਖਲੇ। ਜੁਗ 

ਇਕ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋਹੌਤਿ ਅਨੰਦ ਬਿਲੋਦ ਹੁਲਾਸੇ॥੩੮॥ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ 
“ਸੁਨੀਅਹਿ ਨਾਥ !। ਰਾਖਹੁ ਨਿਕਟ; ਚਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਬ। ਸਹਜੋ ਨ 

ਕੇ ਤੁਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਤਿ ਰਹੋ ਸਖਾਰੋ॥੩੯॥ ਕਹੋ ਗੁਰੁ 
ਨ ਮੱਕਵੈਰਦ ਭਾਵ ਲਭ ਜਅਆੱਧ ਲਮਤਿਕਮਨ ਕਤਾਰ 

 ਨਿਸ਼ਚਲਿ ਬੈਠਹ ਇਸ ਬਾਨ!॥॥੪੦॥ ਇਮ ਕਹਿ 
ਏਸ਼੍ੀ ਅੰਗਦ ਤਹਿ ਬੈਠਤਿ ਭਏ। ਦ੍੍ਿੜ੍ ਆਸਨ ਕਰਿ 

ਕਿਤਿਕ ਦਜੋਸ ਤਿਸ-ਬਾਨ॥੪੧॥ਮੁਦੇ ਬਿਲੋਚਨ 
[ਣ ਜਾਮੇ" ਚਹੁੱਗਿਰਦੇ ਤੀਗ ਕਿਤਿਕ ਅੰਗ ਛਾਦਨ 

ਦੇਖਤਿ ਭਏ ॥ ੪੨॥-ਆਪੇ ਕਹਯੋ ਆਪ 
ਹੀ ਮਾਨੈ । ਲੀਲਾ ਗੁਪੜਿ ਨ ਕੋਉ ਜਾਨੰ-ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਭਿ ਬਿਧਿ 
ਜਾਨੀ ।-ਆਸਨ ਲਾਇ ਸਮਾਧੀ ਠਾਨੀ ॥੪੩॥ ਤਪ ਬਡ ਕੀਨ ਖੇਦ ਕੌ 
ਪਾਏ।-ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤਤਛਿਨ ਆਏ।ਪਕਰ  ਕਾਦਰਪ ਕਿਯਨਮੋਂ। 
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ਆਨਠਿ ਜਗਾਏ ॥੪੬॥ਤਵ ਦ੫ ਤੇ ਹਮ ਨੇ ਦੁਖ ਲਹਜੋ । ਏਕ ਭਯੋ ਕਛੁ 
ਭੇਦ ਨ ਰਹਜੋ। ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਹਿਤ ਤਪਜੋ ਬਿਸਾਲਾ । ਨਿਜਾਨੰਦ ਮੈਂ ਰਹੋ 
ਸੁਖਾਲਾ ॥੪੭॥ ਮੈਂ ਅਪਨੋ ਬਡਿ ਦੀਨ ਸਿੰਘਸਨ।ਬੈਠਹੁ ਬਹੁ ਅਨੰਦ ਲੇ 
ਆਸਨ!। ਮਿਰਜਾਦਾ ਸੁ ਪੰਥ ਕੀ ਕਰੋਂ। ਸਿੱਖੀ ਰੀਤਿ ਜਗਤ ਬਿਸਤਰੋ” 
ਘਾਹ ਉੱਰਿਆ । “ਭਾਵ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੁਪ ਹੋਕੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂਪ ਹੇਕੇ 
ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ੧ਜਗਾਯਾ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ) । ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ (ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ)। 
<ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ । ਵਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ (ਭਗਤੀ) (ਅ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਦੀ ਯਥਾ:- 
ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ “ਪੰਥ ਚਲਾਯਾ । (ਭਾ੪ ਹੁ ਵਾਰ ੧ ਪੌੜੀ ੪੫)। 

ਐਂਘੁੜ=-ਪੌਸ਼ਿਸ਼ | ।ਪ-ਗਖ ਰਾਸਨੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ , ( ੧੮੭੫) ਰਾਸਿ ੨। ਅੱਸੂ ੫੭. 

॥੪੮॥ਸਨਿ ਕੈ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਹਿ ਸੋਇ।ਇਹੁ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ। 
ਆਪਿ ਸਕਲ ਬਿਧਿ ਹੋਂ ਸਮਰੱਥ । ਚਹੋ ਸੁ ਕਰੋ ਤੁਮਾਰੇ ਹੱਥ ॥੪੯॥ਅੰਕ 
ਲਗਾਯੋ",ਭਦੇ ਪ੍ਰਸੈਨ।ਭੋ ਅੰਗਦ ਤੁਮ ਕੋ ਧੰਨੁ ਪੈਨੁ। ਤੁਮ ਮਹਿੰ ਹੁਇ ਹਮ 
ਕਾਰਜ ਕਰੈਂ । ਜਗ ਉਧਾਰ ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਰੈਂ ॥ ੫੦ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਮ ਸ੍ਰ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਥਾ ਬਿਧ ਨੇ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ। ਸੈਸੈ ਕਰੇ ਨਿਵਿਰਤ ਉਰਿ; 

ਗਰ ਮਹਿਮਾ ਅਧਿਕਾਇ ॥੫੧॥ ਚੌਪਈ॥ਸੇਵ ਕਮਾਇ ਜਨਾਵਹਿ ਨਾਂਹੀ । 
ਕਛ ਹੈਕਾਰ ਨ ਧਰਿ ਉਰ ਮਾਂਹੀ । ਫਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਸ਼ਨਾ ਧਗੇ। ਤੋਂ ਗੁਰੂ 
ਆਰੀ ੫ ਪਰੈ॥੫੨॥ਨਾਂਹਿ ਤ ਜੇਵਾ ਕਰਨ ਮਝਾਰੀ । ਰਹੈ ਨੂਨਤਾ ਲਖ 
ਬਿਚਾ ਰੀ । ਗੁਰੂ ਗੋਰ ਮਹਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋਇ” ਪਾਵਹਿ ਭਲੇ ਪਰਮਪਦ ਸੋਂਇ 

॥੫੩॥ਮੰਗ ਹਿਲਾਇ ਨ ਆਪਿ ਜਨਾਵੈਗੁਰ ਭਾਣੋਂ ਮਹਿੰ ਨਿਤਿ ਹਰਖਾਂਵੈ 

ਜੇ ਗੁਰ ਜ਼ਹਰ ਦੇਇ ਸਿਖ ਹੀ ਕੋ।ਪਾਨ ਕਰੈਨਿਹਸੈਸੇ ਹੀ ਕੋ॥੫੪॥ਮਨ 

ਜਾਨਹਿ-ਮਮ ਭਲਾ ਕਰੈਤੇ-। ਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਢਿਤਵੰਤੇ । ਸਿਰ 

ਧਰਿ ਤਟਲੀ ਗਲੀ ਗੁਰ ਬਰੈ'ਮ੍੍ਤਿ ਸਮ ਰਹੈ ਤਰਕ ਨਹਿੰ ਕਰੇਂ ॥੫੫॥ 
ਮਹਾਂ ਕਠਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾਂ । ਜਿਨਹੁੰ ਕਰੀ ਸੇ ਜਾਨਹਿੰ ਭੇਵਾ । ਲਹੈ 
ਏਕਤਾ ਗਰ ਮਹਿ ਸੋਈ । ਆਵਨਿ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਨ ਹੋਈ॥ ੫੬॥ ਕੌਫਿ 

ਜਨਮ ਕੋ ਕ੍ਰਮਣੇ ਰਹਗਦੁਲਭ ਦੇਹੁ ਕੌ ਫਲ ਜੁਤਿ ਲਹਜੋਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਬਚਾਵੈਨਹੀਂ ਅਪਰ ਤੇ ਅਸ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥੫੭॥ ਬਡੇ ਭਾਗ ਤੇ ਲੰਹ 
ਗੁਰ ਸੇਵਾ।ਪੈਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਜਾਨੈ ਭੇਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਬਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਸਨ।ਗੁਰੂ 
ਮਿਲਾਇ ਬਨਾਵਹਿੰ ਧੈਠ ॥ ੫੮ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੇਨ ਹੁਇ ਸੇਵ ਕਰਤੇ । ਪ੍ਰਭੂ 
ਮਿਲਾਇ ਕਰਹਿ ਭਗਵੈਤੇ4ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਿੱਖਨ ਬਿਖੇ ਪ੍ਰਸੈਗਮਹਿਮਾਜਾਨ 

ਰਹੇ ਗੁਰਮੈਗ॥੫੯॥ਆਪਾ ਨਹਿ ਜਨਾਇ ਗੁਰ ਆਗੇ ।ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੈਂ 
ਸੇਵ ਮਹਿ ਲਾਗੇਇਮ ਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਕਰ ਪੂਰਨ।ਮਹਿਮਾਂ ਬਰਨੈਂਪਾਪਨ 

“ਜੱਫੀ ਪਾਈ । “ਭਾਵ, ਹਉਂਮੇ ਤਿਆਗਕੇ ਗੁਰੂ ਅਗਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ । “ਪੀਵੇ । ਹੋਕੇ 

(ਅ) ਦਿਲ ਤੋਂ । “ਕੜੇ । #ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ । "ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੈ ਹਜ਼ੂਰ 

ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ) ਪੂਮੈਗ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਹੇਂਏ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਸੇਵ ਦੀ) ਮਹਿਮਾਂ 

ਜਾਣਕੇ (ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਜੇ ਆਏ ਸਨ) ਸੇ ਸੈਗ ਰਹੇ (ਭਾਵ ਸਨਮੁਖ ਰਹੇ) । 

#੫॥੨-ਨਾ ਤਰਕਠ ਕਹੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੭੬ ) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੫੭, 

ਯੂਰਨਿ”ਂ॥੬੦੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾਂੇ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ 
ਰਨ ਵਰਜਿਤ ਸੀ ਚਰ ਪਾਪ ਨੀ ਰਾਮ ਕਵਿ ਜਿ ਮੱ 
ਬਿਰਚਤਾਯਾਂ ਭਾਖਾਯਾਂ ਨਾਮ ਸਪਤ ਪੰਚਾਸਸੋ ਅੱਸੂ ॥੫੭॥੨। 

ਦੁਤੀਆ ਰਾਸ ਸਮਾਪਤ ॥ 
ਪਰ 

ਦੂਜੀ ਰਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। 

#ਂ(੧-।ਆਪਿ ਹਜੂਰਨ, ਆਪਨ ਰੂਰਨ । 
7ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਸੂ ੫੦ ਅੰਗ ਤੇ ਸਮਾਪਤਿ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਕਿਸੇ ਕਿਸੈ ਵਿਚ ਅੰਕ ੬੦ ਤੇ ਮੁਕਾਂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ ਦੂਸਰੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਚੌਤੂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ 

ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਅੰਕ ੬੦ ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਹ ਪਾਠ ਬੀ ਹੈ:- 
___ ਪਨੌ ਸੂਨੈ ਸੈ ਪਰਮਗਡਿ ਪਾਵੈ । ਅੰਤੁ ਸੈਂ ਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈ । ਰਾਸ ਦਰਸਰੀ ਭਈ 
ਸਮਾਪਤਿ । ਕਰਿ ਵਿਚਾਰ ਸਿਖ ਨਿਰਮਲੁ ਆਤਮੁ ॥ ੬੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦੁ ਚੰਦੁ । 

ਅਮਰ ਦਾਗ ਰਾਮੁਦਾਸੁ ਮੁਕੰਦੁ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਹਰਿ ਰੋਬਿੰਦ । ਸ਼ੀ ਹਰਿਰਾਇ ਹਰਿ 

ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਨੰਦੁ ॥ ੬੨॥ ਤੇਗੁ ਬਹਾਦਰ ਸਭਿ ਜਗ ਮਾਲਕੁ । ਰੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘੁ ਹਿੰਦੂ ਧ੍ਰਮ 
ਪਾਲਕੁ । ਦਸੋ ਗੁਰੂ ਪੁਰਨ ਅਵਤਾਹੁ । ਕਵਿ ਮੈਂਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਦਨੁ ਧਾਰੁ ॥੬ ੩॥ 

__ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਏਹ ਸਤਰਾਂ ਵਾਧੂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਤੱਖ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪ ਠੱਪ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਅੰਸੂ ਮੁੱਕ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ 
ਸਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਖਤਾਂ ਵਿਚ ਏਹੀ ਸਤਰਾਂ ਹੈਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਦੇਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਛਾਪੇ ਦੇ 

ਨੂਸ਼ਖੇ ਤੋ” ਕਿਨੇ ਓਥੇ ਮਗਰੋ” ਉਤਾਰੀਆਂ ਹੈਨ: 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਾਮ ਕੀ ਬਰਨਨ ਕਹੀ ਸੁਨਾਇ । ਵਕੰਤੇ ਸੁਨਤੇ 

ਦਹਿਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇੰ ਸਹਾਇ ॥੬੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਤਿਜੁੰਗ ਮੈਂ ਇੰਪ੍ਰਾਕ ਸਰ ਨਾਮ । ਤ੍ਰੇਤੇ 

ਮਹਿ ਸਰ ਸੁਧਾ ਬਖਾਨ । ਦਰਾਪਰ ਨਾਮ ਰਾਮਸਰ ਜੋਵਾ। ਕਲਜੂਗ ਮੇ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵਾ॥੬ ੨॥ 
ਜੁਰਾ ਜੁਰੰਤਰ ਤੀਰਬ ਏਹੁ । ਜੋ ਪਰਸੈ ਸੋਈ ਫਲ ਲੇਹੁ । ਜੇ ਏਹੁ ਕਥਾ ਨੁਨੇ ਧਰਿ ਧੜਾਨ । 
ਤਿਸ ਨਰ ਕੀ ਹੋਵਹਿ ਕੱਲਜਾਨ ॥੬੩॥ 

ਸਭ ਤੋ ਪੁਰਾਤਣ ਕਲਮੀ ਨੁਸਏ, ਵਿਚ (ਜੇ ੧੯੧੯ ਬਿ: ਦਾ ਹੈ) ਬੀ ਇਹ ਉਪਰ- 

ਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । 
ਹਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੰਸੂ ਇਸ ਰਾਂਸ ਦੇ ਸਤਵੰਜਾਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਛਾਪੇ ਤੇ ਕਈ 

ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਕਿਚ ਅੰਕ ੫੮ ਢਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਉਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਪਰੈਤੂ ਉ੍ਹਂ ਵਿਚ ਬ। ਗੇਣਤੀ ਦੇ ਅੰਸੂ ਸਾਰੇ ੫੭ ਹੀ ਹਨ। _ _ 
ਉਕਿੰਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਹੈ-ਦੁਤੀਆਂ ਰਾਸ ਮੈਪੁਰਨੈ। ਛਾਪੇ ਵਿਚ ਹੈ=ਇਤਿ ਦੁਤੀਆ ਰਾਸਿ 

ਸਮਾਪਤੇ ਮਸਤੁ ਛਡ ਮਸਤ । 
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ਕਾਲ ਸਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਤੇ”ੋਂ ॥ 

ਅਥ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਸਿ ਕਥਨੰ ॥ 
ਅੰ ੧ [ਮੰਗਲ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਸ਼੍ੂਰਜ]। 

੧. ਕਵਿ-ਸੈਕੇਤ' ਮਿਰ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਾਰਸੁਤੀ ਸਰਿਤਾ ਵਹੋ ਬਾਕ ਤਰੈਗ ਵਿਚਾਰ ॥ 

ਚਾਰ ਸ ਮਮ ਮਾਨਸ ਬਿਖ, ਜਾਨੋਂ ਸਾਰ ਅਸਾਰ ॥ ੧॥ 

[ ਸਰਿਤ=-ਨਦੀ । ਬਾਕ=ਵਾਕਯ, ਸੁਹਣੇ ਵਾਕ । 
| ਬਿਚਾਰ=ਵਿਚਾਰ, ਉੱਤਮ ਖਿਆਲ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਣੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੇ | 
ਰ _ਖਜਾਲ ਹੋਣ । ਵਿਚਾਰ ਰਹਤ ਸੁਹਣੇ ਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਂ ਰਚਾਂ/ | 
ਚਾਰੁ=ਮੁਦਰ । ਮਾਨਸ=ਮਾਨ ਸਰੇਵਰ । 
| ਉ- ਅਸਾਰ=ਸੱਚ, ਨਾਂ ਸੱਚ । ਉਹ ਸਾਖੀਆੰ ਜੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਨ ਤੇ ਓਹ 
[ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਹ (ਅ) ਅਥਵਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰ ਕਵਿਤ। ਤੇ 
॥ ਅਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾ ਰਚਾਂ । 

ਅਰਥ--(ਹ) ਸਰਬਤ ਨਈ (ਵੜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਕੇ) ਵਗ ੫ਉ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ) ਵਾਕਾਂ 
ਦੇ ਤਹੈਗ ਉੱਠਣ (ਤੇ) ਵਿਚਾਰ (ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਣ ਅੰਤੇ) 

ਮੇਰੇ ਸੁਹਣੇ ਮਾਨਸਰੇਵਰ (ਵਰਗੇ ਮਨ) ਵਿੱਚ (ਆਕੇ ਪਉ ਤਾੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਰਚਨਾ ਲਿੱਖਣ ਵੇਲੋ) ਸੱਚੀ ਤੇ ਨ ਸੱਚੀ (ਗੱਲ) ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਵਾਂ । 

ਭਾਵ--ਸਰਸੂਤੀ ਦਾ ਖਕਾਲ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਸਰਗੂਤੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 
ਏਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁ: ਨਾਨਕ ਪੂਕਾਸ਼ ਪੂਰਬਾਰਹ ਅਧਾਯ ੧ ਅੰਕ ੨ । ਉੱਸੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਉਡਾਰੀ 
ਹਦ ਸਰੋਵਰ ਬੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਸ਼ੀ ਕਵਿਤਾ 
ਇਕ ਉਨ ਕਾ ੬ ਉਇ ਪੂ 

੨੧ )੦-ਕ ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਵੀਂ ਹੇ ਲੈਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

ਆ ੨<੨੮੧੨੧੧੦੩੬੨=੦੩ 



ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਜੁਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸੂਤੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਉਂ ਭਾਵ ਲਈਏ ਕਿ ਨਦੀ ਥਲ ਪੁਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਏਥੇ ਬਲ 
ਹੈ ਮਨਸ, ਮਾਨਸ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਮਨ ਸਮੇਤ ਅੰਤਹਕਰਣ ਸਾਰਾ” ਸੋ ਰੇ ਅੰਤਹਕਰਣ 
ਰੂਪੀ ਕੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਹੇ ਸਰਸੂਤੀ ਤੂੰ ਆਕੇ ਵਿਚਰ । ਜਿਸ ਭੂਮਿ ਤੇ ਸੂਛ ਨਦੀ ਵਗੇ 

ਪਏ ਪੱਥਰ, ਘੋਂਗੇ, ਹੀਰੇ, ਲਾਲ ਸਭ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੰਤਹਕਰ£ ਤੂ 
ਬਲ ਤੇ ਵਗੇਂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ, ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਸ ਪੈਣਗੇ । ਇਸ 
ਵੇਨੇ “ਚਾਰ? ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਰ, ਸਾਡੀ ਰਿਦੇ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਵਿਚਰ, ਟੁਰ 
ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਮੈਸਕਿਤ ਚਚ=ਚੱਲਣਾ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਲਈਦ ਹੈ। 

੨ . ਇਸ ਦੇਵ-ਮਕਾਲ ਪ੦ਖ-ਮੰਗਲ 

ਉਤ ਸੀ 

ਲੀ ਮਿ“ ਮੁਨਿ ਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰ ਕਹਿ ਅੱਛਰਤਾ । 
ਛਰਤਾ ਮਤਿਕੋ ਲਖਿ ਚਾਤੁਰਤਾ ਤਜਿ,ਆਤੁਰਤਾ ਗਹਿ,ਸੈਕਰਤਾ॥੨॥ 

[ ਕੇਰ=ਦਾ । ਸੁਰਾਸਰ=ਸੁਰ-- ਅਸੁਰ=ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਦੈਂਤ ਡੱਕ । । 
ਨਿਸਦਜੇਸ=ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ । ਚਰਾਚਰ=ਢਰ--ਅਚਰ=ਜੇ ਦੱਲ ਸਕੇ | 

ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਚਲ ਸਕੇ । ਚੇਤਨ ਤੇ ਜੜ੍ਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਸੂ ਪੰਖੀ, ਮਾਨੁਖ, | 
ਝ੍ਰਿੱਛ ਬੂਟੇ ਖਾਣੀਆੰ ਆਦਿ । ਰ 

ਭਰਤਦ=ਭਰਨੇ ਵਾਲਾਂ । ਪਾਲਨ ਵਾਲਾ [ਸਸ:, ਭਰ੍ਤੂਹ੍ਿ|। 

| ਭਰਤ==ਤੀ । ਸਾਮੀ (8, ਭਵ] ਆਚਰਤਅਆਚਰਣ' 
ਵਾਲਾਂ ਜੋ ਮਹ੍ਯਾਦਾ ਮੂਜਬ ਹੋਵੇ । ਅਨੁਸਾਰੀ, ਅਨੁਕੂਠ 

ਹ , (ਅ ਗਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲ 

ਗਿਰਾ= ਰਹ ਨ 
ਅਕਬਰ]। _(ਅ) ਅਛਰ, ਅ੧ ਛਲ=ਜੋ ਛਲਿਆ ਨਾਂ ਜਾਵੈ । , 

। (ਏ) ਅਕਸ਼ਯਛਜੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਲੇ 
| ਛਰਤਾ ਮਤਿ ਕੋ=ਛਲਨ ਵਾਲਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਮੁਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 
| ਮਿਲਿਆੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਰਹੇ । ਜਢ ਕਾਹਿਰ੍ਰ੍ਹ ਦਾ ਕਿੱਸੇ ਪੁਕਾਰ | 



_ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____(੧੮੭੯) ___ਰਾਸਿਭ।ਅੰਸੂ੧, _ 
ਬਲਕਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧਿ` ਮਾਨੋ ਬਿਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । [ 
ਇਸਤੋ” ਮੁਰਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਦੇ ਅਤਿ ਸੁਹਣੇ ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ 
ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ । _(%) ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆੰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । 
(ਏ) ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ । 

ਆਤੁਰਤਾ=ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ, ਆਜਜ਼ੀ ' 
ਸੈਕਰਤਸ=ਸੈ-- ਕਰਤਾ, ਰੱਲਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ [ਸ=ਭਲਯਾਈ, ਕੱਲਯਾਨ । | 

ਕਰਤ==ਕਰਨ ਵਾਲਾ] । 
ਅਰਬ--ਹੇਵਤੇ (ਤੋ ਲੇ) ਦੈਤਾਂ (ਤੱਕ) (ਸਾਰੇ) ਜਗਤ ਦਾ (ਜੋ) ਕਰਤਾਰ ਹੈ, (ਅੰਤੇ ਜੋ) ਦਿਲ 

ਰਾਤ ਜੜ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਫੇਰ ਜੋ) ਸਭ ਦਾ ਸ੍ਰਾਮੀ ਹੈ, (ਉਹ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
(ਸਾਹੇ ਪਰੀ) ਪੂਰਲ ਹੈ, (ਇਤਲਾਂ ਬੜ' ਹੋਕੇ ਉਹ ਫਿਰ) ਸਦਾ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆੰ ਬੇਨਤੀਆਂ 
ਦੇ ਅਨੁਕੁਲ ਹੈ । (ਫਿਰ ਇਤਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ)ਜਿਸਦੇ ਚਹਿੱਤੂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ, 
ਮੁਨੀ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਸਰਸੂਤੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ) ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ । (ਤੰਤੇ ਹੇ 
ਮਨ ਉਸਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਅਪਣੀ) ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ, (ਉਸਨੂੰ ਪਰਮ) ਸੁੰਦਰ 
ਜਾਣਕੇ (ਜਾਂ ਮਨ ਬੁਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਕੇ) ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਧਾਰਣ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ (6ਹ) ਝੈਰਾ 
ਕੱਲਯਾਨ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇਂ । 

੩. ਇਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ=ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 
ਕਬਿੱਤ ॥ ਮਿਟਿਕੈ ਬਿਕਾਰਨਿ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ ਨਿਤ,ਨਾਮ ਕੇ ਉਚਾਰਨ 
ਤੇ ਮੋਹ ਜਾਤਿ ਘਟਿ ਕੈ । ਘਟ ਕੇ ਮਬਾਰ ਧਯਾਨ ਧਾਰਨਿ ਤੇ,ਪਾਰ ਹੋਹਿ 
ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਇ ਬਿਸ਼ਿਯਾਨ ਤੇ ਉਲਟਿ ਕੈ । ਲਟਕੈ ਨ ਸਿਰ ਤਰਵਾਯੋ 
ਹ੍ਰੋ ਗਰਭ ਬੀਚ,ਪਰਯੋ ਬਸਿ ਸਦਾ ਬਹੁਖੋਧਨਿ ਬਿਕਟ ਕੈ।ਕਟਿਕੈਸੁ ਦੇਹਿਂ 
ਮੋਖ,ਐਸੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੇਦ ਹੈਂ ਪਦਾਰਬਿੰਦ ਇੰਦਿਨਿ ਸਿਮਟਿਕੈ॥੩॥ 

ਮਿੱਟਿਕੇ=ਹਟਕੇ, ਬਚਕੇ, ਦੂਰ ਰਹਿਕੇ । _(ਅ%) ਮਿਟਿ=ਹਟਣਾ । 
ਕੈ-ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ, ਦੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

_ਸੋਹ ਜਾੜਿ ਘਫਿਕੈ=ਮੋਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਣਿਕੇ । ਭਾਵ ਮੋਹ ਘਟ ਜਾਂਦ। ਹੈ । 
(%) ਘਟਿਕੈ=ਵਿਚੈਲ । ਤਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗ==ਜਿਸ ਵਿਚੋਲੇ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 
ਮਿੱਤੂ ਵਿਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । [ਸੈਸ:, 
ਘਟਕ=ਵਿਚੋਲਾ]। ਪਟ ਕੈ=ਹਿਰਦੇ ਦੇ, ਦਿਲ ਦੇ । 

ਬਿਸ਼ਿਯਾਨ=ਵਿਸ਼ਿਆੰ ਦੇ । ਰ 
ਇੰਦ੍ਰਿਨਿ ਸਿ: ਦੀਆੰ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ1 ਪੈਰ ਜੋੜਕੇ ਖੜੇ ਹੇ, ਦੁਇ 

ਹੱਥ ਜੇੜ , ਨੈਣ ਮੁੰਦ, ਗੌਂਤੇ ਟੇਕ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ-ਸਿਰ ਧਰਿ ਏੇਣ। ਇੰਦੈ ਹ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ। ___( ੧੮੮੦) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੧ 
ਸਮੇਟ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਮੁਗਾਦ ਹੈ ਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ | 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ । ਜਿੰਨ ਵਧੀਕ ਅਦਬ ਅੰਦਰ ਹੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਠੇ | 
ਵਧੀਕ ਇੰਦੇ ਅਚੰਚਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਐਰਝ--। ਜਿਸਦੀ) ਨਿਤ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਜਿਸ਼ਦਾ) ਨਾਮ ਉਚਾਵਨ 
ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ (ਜਿਸਦਾ) ਧਸਾਨ ਧਰਨ ਨਾਲ ਮਨ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲੋ ਮੋੜਾ ਖਾਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦ ਹੈ (ਤੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਹੋ ਜਈਦ 
ਹੈ, ____ (ਐਸਾ ਕਿ ਫੇਰ) ਪੁੱਠੇ ਸਿਰਹੋਕੇ ਗਰਭ' ਵਿੱਚ ਲਟਕਣ ਨਹੀਂ' ਪੈਂਦਾ, 
(ਗਲ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ) ਕਠਨ ਖੈਧਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਜੀਵ ਨਿੱਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਨਹਾਂ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ) _ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ (ਸਮਰੱਥ) ਹਨ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵਾ 
ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਥਦਾ ਹਾਂ । 

੪, ਇਸ੍ਹ ਗੁਰੂ=ਬ੍ਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਲਨ। 
ਦੌਹਰਾ॥ ਕੰਦ ਅਨੰਦ ਬਿਲੀਦ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਚੋਦ । 

ਰ ਚੰਦਨ ਸਮ ਦੁਖ ਘਾਮ ਕੋ ਬੋਦੋਂ ਬਿਘਨ ਨਿਕੰਦ ॥੪॥ 
ਪੰ ₹ੋ੯ੇ=ਮੁਲ, ਜਰ (%) ਬੱਦਲ । (ਏ)` ਆਮ ਤੇਰ ਤੇ “ਫਲ” ਅਰਥ ਬੀ ਕਰ । 
॥ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਨਿਕੱਦ=ਤਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । 

ਅਰਬ-(ਮੇਂ) ਚੈਦ (ਸਮਾਨ ਮਿੱਠੇ ਪੂਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਾਤਾ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਤਪਸ਼ ਨੂ ਚੈਦਨ ਸਮਾਨ (ਸੀਤਲਤਾ ਦੇਣਹਾਰੇ ਹਨ), ਬੜੇ 
ਅਨੰਦ ਦੇ ਮੇਘ ਹਨ, (ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਬਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । 

੩. ਇਸ੍ਹ ਗੁਰੂ=ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਾਰ ਹੰਕਾਰ ਜੁ ਡਸਤਿ ਨਿਤ ਤਾਂਹਿ ਸਹਾਇਕ ਮਾਰ । 

__ਮਾਗੰਸਿ ਢਾਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਭਜਿ ਨਿਤ; ਜੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ॥੫॥ 
[ ਮਾਰ=ਸੇਂਪ [ਫਸ, ਮਾਰ] ਮਾਰ=ਕਾਮ, ਕਾਮਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਕਾਰ | 

ਬਹੁਤ ਵਧਦਾ ਹੈ। __[ਸ, ਮਾਰ=ਕਾਮ] (%) ਨਾਸ਼ । 
ਸ਼ੁਮਾਰਛਗਿਣਤੀ, ਲੇਖਾ । ਬਿਨ! ਸ਼ੁਮਾਰ=ਅਲੇਖ, ਭਾਫ ਵਾਹਿਗੁਰ ਰੂਪ । 

ਹਨ । (ਅ) ਬਿਨਾਂ :-ਸ--ਮਾਰ=ਕਾਮਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ । ] 
ਅਰਥੋ-ਪਕਾਰ (ਰੂਪੀ) ਸੱਪ ਜੇ ਸਦਾ ਭੰਗਦ। ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸਹਾਯਕ ਕਾਮ ਹੈ, 

ਜੇ ਤੂੰ (ਦੂਹਾਂ ਨੂੰ) ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀ (ਗੁਰੂ) ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ 

੨੫" " 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੧੮੮੧) ___ ਰਾਸਿਤ।ਅੱਸੂ੧, 
ਅਜ ਕਕਅਜਲਾਗਜਰਰਲਾ' ““ਸਸਅਜਾਅਜਜਜਕ, ਅ=ੰਗਿਕਲ਼=ਲ,। :੨-੨.`.. ਨੇ ਤਤਕਕਣ=ੜਲਲ&=..`-==--<`- `====>, ਤ=ਲਾਟ=ਤਲ<==<===ਲਲਲ<==੩੨=> << ੨. ਤਲਤ=ਪਨਤਨਲਲਨਗਲਲਣ==ਨ-ਲਾਲਲਲਲਲਾ=== ਦਮ ==ਤਨਕਕਲ=ਲ ਨਨ ̀  ਲਾ ਜਲ ਤਲ=ਲਲਤਲ-=ਤਾ ਰਲ ੨੨ =====ਲ-- 

ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਜੋ ਅਲੇਖ ਹਨ । 
_ਹੌਰ ਅਰਥ-ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:- 
ਹੈਕਾਰ (ਰੁਪੀ) ਸਰਪ ਜੋ ਨਿਤ ਡਸਦਾ ਹੈ (ਅੰਤੇ) ਓਸੰਦੇ ਸਹਾਯਕ (ਕੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਜੋ) 
“% ਉਆ ਚਾਹੇ' ਤਾਂ ਸ਼ ਅਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜ, ਜੈ ਨਿੱਤਯ ਤੇ 

_੬. ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ=ਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਮ ਦਸ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ 'ਏਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ । 

ਰਾਮ ਕਾਂਤ ਹ੍ਰੈ ਰਿਪ ਹਤੇ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਭਿਰਾਂਮ॥ ੬ ॥ 
( ਰਾਮਦਾਸ=ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੈਥੇ ਸਤਿਗੁਹੂ, ਪਦ ਦਾ ਅਤਥ ਹੈ:- ਰ 
[ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ । 
[ ਏਕ ਸੀ ਗਾਮ=ਓਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜੇ ਕੇਵਲ ਕਜਰ ਬਨ । ਗਲ 

ਅਦਤੀ ਪੂਮਾਤਮਾਂ । ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । “ਰੂਪ ਏਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ” ਵਿੱਚ ਉਹੇ 
੧ __ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ: -'ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਢ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ” । 

ਕ੍ਰਾਤ=ਸਹਾਈ । [ਸੈਸ:, ਕ੍ਰਾੜ੍ਹੀਣਸਹਾਇਕ, _ਭਿਰਾਉ । ਧਾਤੂ ਹੈ- 
ਬ੍ਰੰ=ਸਹਾਯਤਾ ਕਰਨਾ|। 

ਰਾਮ ਕ੍ਰਾਤ=ਰਾਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸਹਾਈ । (ਅ) ਬਲਰਾਮ ਦਾ ਭਿਗ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ । 

ਅਰਥੋ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ (ਮੇਰੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ (ਆਪ) 
_ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ,(ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚਂਦ ਦੇ 
ਸਹਾਈ ਹੋਕੇ (ਸੈਤਾ ਦੇ) ਵੈਰੀਆਂ ਦ ਸੈਘਾਰ ਕੀਤਾ, (ਓਹ ਮੇਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਬੀ 
ਸੈਘਾਰ ਕਰਨ)। ਰ 

ਗਭਾਵੇਂ-“ਗਾਮ ਤ੍ਰਾਤ” ਪਦ ਦੇ ਤ੍ਰੇ ਅਰਥ ਹੇਰ ਹੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ੧: ਸ਼ੀ ਰਾਮਦੈਦੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਰਾਉ 
ਜੈ ਲਛਮਣ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਵਿ ਨੇ ਰਾਮ ਦਦ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਦੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ “ਲਛਮਣ ਹੋਕੇ ਵੈਰੀ ਹਤੇ” ਕਹਿਣਾ ਨਜੂਨ ਉਪਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਲਛਮਣ 
ਅਨੂਜ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ। 

ਦਸਰਾ ਅਰਥ “ਰਾਮ ਕ੍ਰਾਤ” ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ “ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦਾ ਭਰਾਂਤਾ' । ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ 
੨੧ ਵੌਰ ਛੱਤ੍ਰੀ ਕਲ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 

ਕੁਲ ਦਾ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਰਮੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੇ ਇਹ ਉਪਮਾਂ ਬੀ ਦੂਸ਼ਤ 
ਹੈ ਜਾਏਗੀ । 

3. ਜੈ 'ਰਾਮ ਕ੍ਰਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬਲਰਾਮ ਦਾ ਭਿਰਾਉਆਂ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ” ਲੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ 
ਉੱਪਲ ਜ਼ਿਕਰ ਤੈ ਉਪਮਾ ਸ਼੍ਰ ਰਾਮਦੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਹੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਦੱਸੇ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰ । ( ੧੮੮੨) _ਗਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੧. 

ਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾ ਪੈਣਾ ਅਮੈਗਤਿ ਹੈ। ਵੈਰੀਆੰ ਦਾ ਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ 

ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਬੀ ਸਰੀ ਕ੍ਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ' ਸੀ 
ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨ ਹੋਕੇ ਵੈਰੀ ਹਤੇ ਤਾਂ ਬੀ ਉਪਮਾ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਹੋਕੇ ਬੀ ਵੈਰੀ 

ਮਾਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨ ਹੋਕੇ ਵੈਰੀ ਮਾਹੇ, ਤੀ ਬੀ ਉਪਮਾਂ ਨਾਂ ਦੁਕੀ 

ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੁ ਗਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੜੀ, ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹਤੇ, ਇਹ ਉਪਮਾ ਸ਼੍ਰੀ
 

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪਰ ਢੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ । 
ਿ 

੭, ਇਸ਼੍ ਗੁਰੂ=ੂੰ ਰਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਨ;। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਰਜਨ ਸਰ ਸੇ ਵਾਕ ਜਿਨ ਬਿਦਤ ਸੁਜਸ ਅਰਜਨ । 

ਅਰਜ਼ਨਿ ਦਾਸਨਿ ਕੀ ਸੁਨਝਿ ਨਮੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜੋਨ ॥੭॥ 

ਅਰਜਨ=ਪਾਂਭਥਾਂ ਵਿੱਚੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਨਾਮ । | 

 ਅਰਰੈਲ=ਅਚਜੁਨ=ਉਜਠ (ਦੇਖੋ ਗਾਸ ੧ _ਅੰਸੂ ੧ ਦਾ ਅੰਕ ੧੨) । । 

ਅਰਜ਼ਨਿ=ਅਮਰਜ਼ਨ=ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਏਨਤੀਆਂ (ਦੇਖੋਰਾਸ੧ ਅੰਸੂ ੧ ਅੱਕ੧੨) । 

ਸੁਨਤਿਅਸਣਦੇ ਹਨ, ਪੂਢਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
[ ਗੁਰੂਅਰਜੈਲ=ਅ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਲ ਦੇਢ ਜੀ (ਦੇਖੋਰਾਸ ੧ ਅੰਸੂ ੧ ਅੰਕ ੧੨)। ) 

ਅਰਯੋ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ੩ ਅਰਜਨ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਵਰਗੇ (ਅਮੋਘ) ਹਨ, (ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਉੱ ਜਲ 

`_ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ (ਸਾਰੇ ਮੈਸਾਰ ਵਿੱਚ) ਪੂਗਣ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆੰ ਬੇਨਤੀਆਂ 
ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ (ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। 

ਕਾਵ-ਗਵ ਅਰਜਨ ਦੇ ਤੀਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਤਨ ਵਿਚ ਪੂਸਿੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 

ਫਾਕ ਅਮੇਘ ਤੀਰ ਉਸਤੋਂ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ ਜੋਂ ਵਿਕਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੰਦੇ ਪਰ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ 

ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। 

_ ੮. ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ-ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਗੰਰ ਰੋਵਿੰਦ ਜੀ-ਮੰਗਲਨ । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿੰਦ ਲੀਰ ਪਦ ਪਰਸ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਖ ਅਰਬਿੰਦ । 

ਬਿੰਦਕ ਬਿਖੈ ਨਿਹਾਲ ਕਿਯ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ॥੮॥ 
ਬਿੰਦੁ=ਬੂੰਦ, ਟੇਪਾ, [ਸੈੱਸ:, ਵਿਦ] । ਪਦ=ਪੈਰ। __ । 

ਪਰਸ=ਸਪਰਸ਼, ਛਹ। __ਅਰਬਿੰਦ=ਕਮਲ। __੫ਦ ਅਰਇਿੰਦ 

ਨੂੰ ਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਓਂ-ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਕੀ 

ਪਰਸ ਬਿੰਦ ਨੀਰ=ਚਰਣਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹੀ ਹੋਈ ਜਲ ਦੀ ਤੱਦ 

ਬਿੰਦਕਛਬੋੜੇ ਵਿੱਚ । ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ । 

ਅਰਥੋ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣ ਕਮਲਾ ਨੂੰ ਛੋਹੀ ਹੋਈ ਜਲ ਦੀ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੦੩ ) _ਫਾਸਿ ੩ । ਅਸੂ ੧. 
ਬੁਦ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਹੇ ਗਏ ਹਨ, 
(ਕਿਵੇ' ਉਹ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ) । 

ਭਾਵੇ-ਚਰਣ ਸਪਰਸ਼ੀ ਜਲ ਬੂੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਯਾਚਨਾਂ ਸੂਚਤ 
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਧਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚ । 

੯. ਇੱਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ= ਗੁਰੂ ਗੰਰਰਾਇ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਾਇ ਜਗਤ ਕੇ ਅਵਤਰੇ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਭਜਿ ਨਾਇ। , 

ਨਾਇ ਸੀਸ ਕਰਿ ਬੈਦਨਾ ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰ ਹਰਰਾਇ॥ ੯ ॥ 
ਚਾਇ ਜਗਤ ਕੇ=ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਂਾਜ, ਸਹਮੀ; ਭਾਵ ਈਸਰ। ______ ] 

(ਅ) ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਜੋ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਏ । ਇਸ਼ਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ । 
ਦੇ ਰਾਜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੂਲ ਕੇ ਆਦਿ ਰਯਾਸਤਾਂ ਦੇ। __ 

ਨਾਇ=ਨਿਵਾਕੇ । 
ਅਰਬ-(ਦਖ) ਜਗਤ ਦੇ ਸ੍ਰਾਮੀ (ਮੈਸਾਰ ਪਰ) ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦ)ਨਾਮ ਦੇ 

ਭਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਖ ਉਪਜਦ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਮੌਥਾ ਟੇਕਕੇ (ਮੈਂ 
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ) ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਜੇ ਹੈ | ਜੇ ਹੇ | 

ਭਾਵੇਂ--ਸ਼ੀ ਸਪਤਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਥਰਾਂ ਨਾਲ ਫੂਲਕੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਸ 
ਸੈਬਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਜਗਤ ਦੇ ਰਾਜਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ । 

੧੦. ਇਸ੍ਹ ਗੁਰੂਹ=ਸ਼ ਗੁਰੁ ਗੰਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀਮੰਗਠਨ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਿਦਾ ਉੱਜਲ ਕਰੰਹੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਰੁਪ ਸ਼ੀ ਬਿਸ਼ਨੁ। __ 

ਬਿਸ ਨ ਰਹਤਿ ਬਿਸ਼ਿਯਾਨ ਕੀ ਸਿਮਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ॥੧੦॥ 
ਕਿਸ਼ਨ=ਕਾਲਾ _ਪੂਥਮ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਨੁ=ਉਹ ਸਰੂਪ ਜੇ ਸ਼ਰੀ' ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ] ਤੋਂ ਬੀ ਮੁਹਰਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਰੈਕਾਰ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ । ॥ 

(%) ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ (ਅਵਤਾਰ) ਭਾਵ ਸ਼੍ਰ | __ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ । ਰ ॥--. 

ਐਰਥਬੋ-ਵਾਹਿਗੁਨੂ ਜੀ ਦੇ ਸਣੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ ਧਜਾਨ 
ਨਾਲ) ਉੱਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਸਿਮਰਣ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ 
ਦਰ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ-ਇਸ ਦੋਹੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਐਉ' ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ:-ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਜੀ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਟੂਪ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਦ ਕਰਨ ਲਾਨਨ ਵਿਸ਼ਿਆੰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪੂੰਤੂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਸ ਦੋਹੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੀ ਸਮਬਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਥਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼੍ਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਬੀ ਹੈ ਜੇ ਬਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹੂਪ 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪਰਰਾਪ ਸੂਰਜ। (੧੮੮੪) ____ਚਾਸਿਭ। ਅੱਸੂ ੧. 
ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਓਹ ਆਪ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨ ਪਰ ਧਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 

ਉੱਜਲ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕਟਾਛ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਯਤਮ ਟੂਪ 
ਸ਼ੌੰਗਾਰ ਰਸੀ ਕਵੀ। ਜਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਵਿੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਰੀਪੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿੰਗਾਰ ਰਸੀ ਰਤੀ ਭਾਵ ਵਰਫਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਸ਼ਰਿੰਗਾਰ ਰਸੀ ਕਵਜੇਕਤੀਆੰ 

ਉੱਤੇ ਸੁਣੌਤ ਸੁੱਟਕੇ ਕਵਿ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੂਲੋਂ` ਦੂਰ ਹੇ ਜਾੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਦਿਖਾਂ ਰੰਹੇ ਹਨ। _ ਰ 

_ ੧੧, ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ=ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ-ਮੰਗਲਨ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨ ਉਦਬੇਗ । 

ਬੇਗ ਧਾਰਿ ਰੱਛਹਿ ਜਨਨ ਗਿਰਾ ਦੁਸ਼ਟੋ ਪਰ ਤੇਗ ॥ ੧੧ । 

ਆ” ਸ਼ੋਕ, ਤੈ, ਅਚਰਜ, ਘਬਰਾਹਟ, ਘਬਰਾਹਟ ਭਰਿਆਂ । 
ਦੁੱਖ ਯਾ ਅਚਰਜ । ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਚਰਜ । [ਸੈਸ:,ਉਦ੍ਰੇਗ] | 

ਅਰਥੋ-ਸਤਿਗਤੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਭਰੇ ਅਚਰਜ ਵਿਚ ਪਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਹਨ (ਤੇ ਅਪਣੇ) ਦਾਸਾਂ . ਦੀ ਰੱਛਜਾ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, 
(ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਬਾਣੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਲਢਾਰ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, (ਆਪ 
ਮੇਰੀ ਬੀ ਰੱਛਕ! ਕਰਨ) । ਰ 

_ ਗੁਾਵ=ਉ”ੱਦੇਗ ਵਿੱਚ ਕਢਿ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਲ ਹੈ ਜੇ 

ਵੈਰੀਆੰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਂ ਸੀਸ ਲੈਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰ ਵੋੜਨ ਵੇਲੇ ਤੁਚਾਲ 

ਆਇਆ; ਅੰਧੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਹੈਰ ਐਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੇ ਵੈਰੀਆਂ 
ਨੂੰ ਹੈਰਨੀ ਤੇ ਘਬਰਾ ਵਿਚ ਪਾ. ਦਿੱਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ 
ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਛਕਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਛਜਾ ਕਰਦੇ 

ਹਲ। ਬੇਗਧਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ=ਕਿ ਆਪ ਫੇਤੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪੁਦੋਂ ਟੁਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 

ਨੂੰ `ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਹਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਣੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ-ਉਸ ਬਾਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 
ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿਤਿਆਂ ਤੇ ਸੋਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆੰ 
ਆਪਣੇ ਰਾਜਦਾ ਅੱਤ ਸਮਬੇ? । ਧ੍ਰਲੀ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੱਛਜਾ ਦੀ ਯਾਚਨ 

_ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

੧੨. ਇਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਰੰ ਗਰੂ ਗੋਬੰਦ ਸੰਘ ਜੀ-ਨੰਗਲ । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਿੰਘ ਮ੍ਰਿਗਨ ਰਿਪੁ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਨਰ ਸਿੰਘ। 
ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਕੇ ਮੁਲ ਦਿ ਭਜਿ ਸੀ ਗਥਿੰਦ ਸਿੰਘ ॥੧੨ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੧੮੮੫) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੧. 
ਹੂ ਦਮ” ੨੪ (ਨ, ੭ ਸਿੰਹ]। 

ਸਿੰਘ=ਮਹਾਂਨ ਉੱਚਜਾਈ ਯਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ; ਚੋਟੀ ਦਾ ਬਲਵਾਨ | 
[ਸੈਸ:, ਨਰਸਿੰਹ=੧. >”, ਗਿ 
੩. ਮਹਾਂਨ ਉੱਚਾ ਯਾ ਮਹਾਂਨ ਬਲੀ ।] 

ਮਹਾਂਬਲੀ ਨਰ ਸਿੰਘ=ਜੋ` ਨਗੀਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀ ਮਹਾਂ | 
ਬਲੀ ਹਨ । (ਅ) ਨਰ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਵਾਂਡੁ ਬਲੀ ਹਨ । ] 

ਅਰਯ-ਮ੍ਰਿਗ (ਰੁਪ) ਸਾਹੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ)ਸ਼ੇਚ (ਰੂਪ)ਹਨ, ਮਹਾਂ ਬਲੀਆਂ 
ਵਿਚ ਚੇਟੀ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਹਨ, ਖਾਲਿਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦ੍੍ੜ੍ਹ ਮੁੱਢ ਹਨ (ਐਸੇ) ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰੂ 
`ਗੋਖਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ । 

੧੩ ਸਮਸਤ ਗੁਰ ਮੰਗਲ। 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਰਚੌ ਰਾਸਿ ਅਬਿ ਤੀਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਸ ਬਿਸਾਲ । 

ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਬਿਘਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਟਾਲਿ ॥ ੧੩॥ 
ਐਰਥੋ-ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਹਾਂਨ ਜਸ (ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ) ਹੁਣ ਮੈ“ ਤੀਸਰੀ ਰਾਸਿ ਰਚਨ ਲੱਗ 

ਯੂ ਤੈ ਸਾਰੇ (ਸਤਿਗੁਰਾਂ) ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ (ਹੋਣ ਵਾਲੇ)ਕਿਘਲਾਂ 
ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣ । 

(ਮੰਗਲ ਸਮਾਪਤ । ਰਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ] 
ਸੁਨਤਿ ਸਿੰਘ ਗੁਰੁ ਕਥਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਥ ਪੁਲਕਾਤਿ । ਪੀਵਤਿ ਅੰਮਿ੍ਤ 
ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨਹਿ ਰੁਚਿ ਚੌਗੁਨ ਉਪਜਾਤਿ॥੧੪॥ਰੌਪਈ॥ ਭਾਈ ਰਾਮਕਇਰ 
ਮੁਖ ਚੈਦਨਿਕਸਤਿ ਤਿਸ ਤੇ ਸੁਧਾ ਮਨਿੰਦ।ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਸਦ ਗੁਨ ਕੌ ਸਮ- 
ਦਾਇ।ਧਰਿ ਹਿਰਦੇ ਜਮ ਭੇਟ ਨ ਪਾਇਮ੧੫॥ਕਹਤਿ ਸ਼ਨਤਿ ਜਿਸ ਅਨਿਕ 
ਮਹਾਂਤਮ । ਕਯਾ ਤਿਨ ਮਹਿਮਾ ਧਰੈ ਜ ਆਤਮਾਂ ।ਉਪਜਹਿ ਦਿਨਪਰਤਿ 
ਚਾਉ ਘਨੈਰਾ। ਇਕ ਮਨ ਹੋਂਇ ਸੁਨਹਿੰ ਕਰਿ ਘੇਰਾ[॥੧੬॥ਰਾਮਕਇਰ 
ਉਰ ਕੇ ਮਮਸਰ। ਕਥਾ ਜੁ ਉਪਜੀ ਸਲਿਤਾ ਸੁਖ ਕਰਿ । ਗੁਰ ਜਸ 

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਮਲ'"ਵਹੁ ਰੂਰਾ॥੧੭॥ਭ੍ਰਮ ਬੇਮੁਖਤਾ 
ਬਿ 

ਨ ਲਾਲਾ 

ਪਰ ਅਵਗੁੂਨ ਤਰ ਗਨ ਫੂਲਾ । ਪਠਨਿ ਸੁਨਨਿ 
ਬਲਹ[ਬੇਗੰਬਿਸਾਲ।ਜਰ ਸਮੇਤ ਭਗਨਤਿ” ਤਤਕਾਲਾ ॥੧੮॥ ਸਦ ਗੁਨ 
੧ਉੱਜਲ। “ਪੱਕੇ ਕਿਨਾਰੇ । ੯ ਪ੍ਰਵਾਹ । “ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਸੇਤ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ! ਹੈ। 

_ਂਪਾ-ਕਯਾ ਤਿਨ ਮਹਿਮ ਧਜਾਹਿ ਜੂ ਆਤਮ । ਘਾਤਨ ਪਾਪਨ ਧਰੈਂ ੧ ਆਤਮ । 
1ਪਾ:-ਨੇਚਾ। _`_੩੫:=ਬ੪। ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੮੬) ਰਾਸਿ ੩ । ਅਸੂ ੧. 

ਕਮਲ ਬਿੰਦ ਬਿਕਸਾਵਤਿ । ਮਨ ਸੈਤਨ ਕੇ ਮਧੁਪੀਨ ਭਾਵਤਿ' । ਸਿੰਘ 
ਸਕਲ ਜਲਜੈਤੁ ਅਨੰਦਤਿ।ਕਰਤਿ ਕੇਲ ਗੁਰ ਰਹੜਿ ਅਨਿੰਦਤਿ'॥੧੯॥ 
ਦਸ ਗਰ ਦਸਹੁੰ ਘਾਟ ਜਿਸ ਕੇਗਦੁਖੀ ਤ੍ਰਿਖਾਤੁਰ ਜਨ ਹੁਇ ਨੌਰੇ । ਗੁਰ 

_ ਜਸ ਜਲ ਤੇ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ।ਵਿਸ਼ਿਯਨ ਤ੍ਰਿਖਾਂ ਤੁਰਤ ਬਿਨਸਾਵਹਿੰ'॥ 

੨੦॥ਅੰਤਕ ਘਾਮ ਪੀਰ ਨਹਿ ਦੇਈ%ਨਿਤਪ੍ਰੰਤ ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਜੋ ਸੇਈ। 

ਰਾਮਕਇਰ ਪਰਬੀਨ ਜੁ ਮਾਲੀ।ਕੀਰਤਿ ਗੁਰਨਿ ਸਕੇਲਿ ਬਿਸਾਲੀ॥੨੧॥ 
ਰੀਬ ਬਨਾਵਨਿ ਬਾਗ ਲਗਾਯਹੁ । ਤਰੁਵਰੁ ਜੇਤਿਕ ਧਾਇ ਸੁਹਾਯਹੁ । 
ਛੱਦ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਸ਼ਾਖਾਂ।ਤੁਕ ਬਹੁ ਪੱਤ੍ਰ ਸਘਨ ਸ਼ੁਭ ਭਾਖਾਂ॥੨੨॥ 
ਗਠ ਗਨ ਤਿਨ ਮਹਿ ਸੁਮਨਸ ਫੂਲੋ।ਅਰਥ ਸੁਢਲ ਜੁਤਿ;ਭਾਖਨ ਝੁਲੋ। 

ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸਾਦਿਕ ਰਸ”ਜਿਨ ਮਾਂਹੀ।ਕਸ਼ਟ ਘਾਮ ਹਤਿ ਛਾਯਾਂ ਤਾਂਹੀ॥੨੩॥ 

ਪ੍ਰੋਮ ਬਾਰਿ ਤੇ ਸਿੰਚਨ ਕਰਿਤਾ । ਢਿਗ ਨਹਿ ਹੋਹਿ ਮੋਹ ਪਸ਼ੁ ਹਰਤਾ” । 

ਅਸ ਉਪਬਨ ਮਹਿੰ ਜੋਨਰ ਬਾਸੇ।ਮੋਖ ਸੁਰੀਧਿ ਸਦਾਂ ਤਿਨ ਪਾਸੇ॥੨੪॥ਵਹਰਾ 
। ਸਭਿ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਬਚ ਕਹਤਿ ਭੇ ਹਾਥ ਜੋੜਿ ਹੁਇ ਦੀਨ। “ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ 
ਜਨਮ ਕੀ ਕਹਹੁ ਕਥਾ ਪਰਬੀਨ? ॥ ੨੫ ॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕੌਰਾਂ 

ਕਹਤਿ ਭਏ ਸੁਖਦਾਇ:-।ਆਦਿ ਅੰਤ ਸਭਿ ਕਹਤਿਹੋਂ ਸੁਨਹੂੰ ਕਥਾ ਮਨ 
ਲਾਇ ॥੨੬॥ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਹੁਤੀ ਬਿਦਤਜ ਏਵ ਪ੍ਰਸੈਗ। ਸਰਬ 
ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਜਸੁ ਮਹਾਂ ਕਰਹਿਸੁ ਉੱਜਲ ਰੈਗ॥੨੭॥ਕਝਿੱ੩॥ਸੁਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ 
ਹੂੰ ਤੇ ਆਏ ਹੈ' ਅਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖ ਭੇਰਨਿ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋ ਚਢਾਵੈਂ ਪਗ ਸੀਸ ਧਰ। 

ਗਾਦੀ ਪੈ ਬਿਰਾਜੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬੈਠੇ ਬੀਚ, ਕਰਾਮਾਤ ਪੂਰਨ ਸੁ ਜੋਤ 
ਜਗਦੀਸ਼ ਧੰਗਿਬਾਂਛਤਿ ਕੋ ਦੇਤਿ ਹੈਂ ਅਨੰਦ ਹੂੰ ਕੋ ਹੇਤ ਹ,ਦੁਖਨਿ ਹਰਿ 

ਲੇਤਿ ਹੈਂ ਸੁ ਦਾਸਨਿ ਅਸੀਸ ਧੰਗ ਕੇਊ ਰਹੈਂ ਪਾਸ ਹਰੈਂ ਜਮਦੂ ਕੌ ਤ੍ਰਾਸ 

'ਪੋਤਾਂ ਰੂਪੀ ਤੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ (ਸਦਗੁਨ) । "ਨਾ ਨਿੰਦਣੇ ਜੋਗ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੀ (ਕਥਾ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿਚ) ਕੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ਅ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਡਰੇ 
ਜਲਜੈਤੂ (ਸਮਾਨ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਨਿੰਦਤ ਰਹਿਣੀ ਦੀ (ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਿਚ) ਕੈਲ ਕਰਦ 
ਹਨ । “ਵਿਸ਼ਜਾਂ ਦੀ ਤਹ ਛੇਤੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । (ਗੁਰ ਜਸ ਰੂਪੀ ਜਨ ਵਿਚ ਗਿਆੰ) 

ਯੰਮ ਰੂਪੀ ਬੁੱਪ ਪੀੜ ਨਹੀਂ' ਦੇਂਦੀ । “ਟਹਿਣੀਆਂ । ਸ਼ੁਭ ਭਾਖਾ (ਬੋਲੀ) ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸੰਘਣੇ 

ਪੱਤੂ ਹਨ । (ਅ) ਭਾਖਅਕੰਹੇ ਹਨ । “ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਦਿਕ ਰਸ । "ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਹਰਯਾਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇੜੇ 
ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ। (ਅ) (ਖੇਤੀ ਨੂੰ) ਠਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਕਗ ਮੋਹ ਦੂਪੀ ਪਸ਼ੂ । "ਪਾ:-ਕਉਰ; ਕਿਰ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੮੭) ਰਾਸਿ੩। ਅੰਸੂ ੧. 

ਬਹੁ ਧਾਰੈ ਗੁਨ ਰਾਸ ਕੋ, ਨਿਵਾਰੈਂ ਮੋਹ ਰੀਸ ਧਰਿ॥੨੮॥ ਸੈਗਤਿ ਪਿਤਾ 
ਨੈ ਦੀਨਿ,ਬੋਰੀ ਕਛੁਆਵੈ ਤਹਾਂ,ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਸ ਮਹਾਂਦੇਵ ਹੇਤ ਗੁਜਰਾਨਕੇ'। 
ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁ ਦੇਕ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਸ਼ ਠਾਨੈਂ,ਨਹਿੰ ਸਾਕ- 
ਹੀ ਪਛਾਨਕੌ"। ਦਰਬ ਉਦਾਰ ਆਵੈ ਚਲਜੋ ਦਿਸ਼ ਚਾਰ ਹੁੰ ਤੇ ਅਨਿਕ 
ਪਦਾਰਥ ਅਨੂਠੇ ਗਤਿ ਦਾਨ ਕੇ । ਜਰੀ ਹੂੰ ਨ ਜਾਇ, ਜਰ ਜਾਇ ਦ੍ਖ 
ਪਾਇ ਕਰਿ-ਹੁਤੋ ਲਘ ਕ੍ਰਾਤ ਭਯੋਐਸ਼੍ਰਰਜ ਮਹਾਂਨ ਆ ਨ, 

ਕੌਂਮਿਲੀ ਦੂਰਿ ਦੂਰਿ ਹੂੰਤੇ ਸੈਗਤਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗਨ ਪੂਰਨ ਪਦਾਰਥ ਦਰਬ 
ਭੁਰ ਭਾਂਤਿ ਕੀਬੈਠੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੇਰਿ ਕਰੈਂ ਅਰਜ਼ਨਿ' ਸਖਾ ਅਰਜਨ” 
ਕੇ ਸਰੂਪ ਸੁਖਦਾਤ ਕੌ।ਭੇਟ ਧਰੈ ਆਇ ਆਇ ਜਾਚੈਂ ਚਿਤ ਚਾਇ ਚਾਇ 
ਪਾਇ ਪਾਇ ਬਰ ਕੋ ਹਰਖ ਭਰਿ ਜਾਤਿ" ਕੋ ॥੩੦॥ ਆਯੋ ਸਿਖ ਏਕ ਬਰ 
ਜੇਵਰ ਕੋ ਲਜਾਇ ਧਰਜੋ, ਤੇਵਰਮਨੋਹਰ ਚਵਾਯੋ ਹਾਥ ਬੈਦ ਕੇ।ਬਿਨਤੀ 
ਸਨਾਈ “ਦੇਹ ਮੰਦਰ ਪੁਚਾਈ ਦੇਹ, ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੇਹ"” ਮੇਰੀ, ਦਾਨੀ ਹੋ 
ਅਨੰਦ ਕੇ।ਕਹਜੋ ਮਾਨਿ, ਦਾਸ ਕੋ ਪਠਾਲੋ ਸੁ ਅਵਾਸ ਮੋ, ਜਲੰਕੋ ਫ਼ਬ 
ਰਾਸ ਕੌ ਜੁ ਮੋਲ ਧਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ । ਰੀਗਾ ਹਰਖਾਈ, ਅੰਗ। ਪਹਿਰੇ ਸੁਹਾਈ 
ਬਹੁ ਗੁਰਤਾ ਬਡਾਈ ਜਾਨ ਕੰਤਹਿ ਬਿਲੰਦ ਕੇ॥੩੧॥ਸ੍ਰੈਯ॥ਸੈਗਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ 
"ਉਆ ਕਮ ਸਿਰਪਾਉ ਜਥੋਚਿਤ ਜਾਨੇ । ਕੇਤਿਕ ਪੈ ਬਹੁ 

ਕੇ ਜੁ ਮਨੋਰਥ ਠਾਨੇ/ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਤ ਸਹਾਇਕ 
<< ੩੬ ਕ ਨੌ ਬਖਾਨੇ। ਕੈਤਿਕ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਲਗਾਯਹ, 
ਕੇਤਿਕ ਗਯਾਨ ਤੇ ਕੀਨਿ ਮਹਾਨ ॥੩੨/ ਭਾਂਤਿ ਅਨੰਕਨ ਕੋਰ ਮਨੌਰਥ 

- ਅਣ. ਲਬ ਗੀ-ਬ 
ਕਹੈ ਜਸ ਕੌ “ਸੂੰਦਰ ਰੂਪ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਹਾਂ ਬਰ ਦੇਤਿ ਉਦਾਰ, 

“ਰੀਸ ਬਰੀਸੀ । “ਗਤ (ਸਾਰੀ ਤਾਂ) ਪਿਤਾ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ) ਨੇ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ) 
ਨੂੰ ਇੱ ਸੀ, ਕੋਕ ਕੁਛ (ਸੰਗਤ) ਓਥੇ (ਪਖੀਦੇ ਮਹਦ ਕੋਲ)ਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ (ਪਰ ਉਨਾਂ 
ਤੇ” ਮਸਾਂ) ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਮਹਾਂਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ (ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ) । “ਪਛਾਣ ਨਹੀ” 
ਸਕਦੇ (%) ਸਾਕ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, (ਗੁਰੂ) ਨਹੀਂ (ਪਛਾਣਦੇ) । #ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਰ  ਅਆ ਉਤ ਹੈਂ ਕੱਪੜੇ । “ਪੂਰੀ ਕਦੇ। 
੧੧ਸੰਦਰ ਜੱਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । 



(੧੮੮੮ ) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਨ ੧, _ 

ਬਰਦੀਨੇ॥੩੩॥ਵੇਰ ਗਏ ਗੁਰ ਮੰਦਰ ਕੌ” ਪਿਖਿ ਰੈਗ ਓਠੀਉਰਮੇਂ ਹਰ- 
ਖਾਈ।ਤੇਵਰ ਜ਼ੇਵਰ ਕੀ ਸਭਿ ਬਾਤਿ ਸੁ ਪੂਛਤਿ ਭੀ“ਕਿਤ ਭੇਟਜੁ ਆਈ! 
ਕੀਨਿ ਅਜਾਇਬ ਮੋਲ ਮਹਾਂਨ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੁ ਮਹਿ ਭਾ ਅਧਿਕਾਈ । 
ਰਾਵਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂਬਜ ਕੋ ਅਰਪਜੋ ਕਰਿ ਭਾਵਨੀ ਸੋਂ ਛਬਿ ਪਾਈ॥॥੩੪॥ 
ਕਬਿੱਤ॥ਭਨੈ' ਨਿਜ ਭਾਰਜਾ ਸੋਂ“ਆਰਜਾ"[ਸ੍ਰਵਣ ਕਰਿ,ਬਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ ਕਰਿ । ਕਲੀ ਕਾਲ ਭਾਰੀ ਜਾਨਿ ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਾਰੀ 

ਦੂਰਿ ਤੇ ਉਪਾਇਨ ਕੌ ਭੂਰ ਪੂਰਨ ਮਨ 
ਕਾਰਿ । ਤਿਨਹੁੰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਰਿ ਆਨੈ ਨਿਜ ਧਾਮ ਹੂੰ ਤੇ, 
ਧਨ ਮੁਕਤਾਦਿ ਬੇਸ“ ਕਰਿ? ॥ ੩੫॥ ਮਹਿਮਾ ਉਤੈਗ! ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਕੀ 
ਸੁਨੀ ਗੈਗ,ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੈਗ ਨਮੋ ਕੀਨਿ ਹਾਥ ਬੈਦ ਕੇ।ਐਸੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ 
ਬਾਸ ਕੈ ਬਿਤਾਇ ਸਮੋਂ;ਦਾਸ ਮਿਲਿ ਆਸ ਧਰਿ ਪਾਂਸ ਹ੍ਰੈ ਮੁਕੰਦ ਕੇਜ਼ਰੀ- 
ਦਾਰ ਅੰਬਰ ਪਟੈਬਰ ਸੁਹਾਇ ਬਡੋ ਕਥਿ ਕਬਿ ਪਹਿਰੇ ਸਮੇਤ ਹੈ ਅਨੰਦ 
ਕੇ। ਨਾਤੁਰ ਸੁਧਾਰਿ ਧਰੈ' ਦਾਸੀ ਜੇ ਸੈਭਾਰਿ ਕਰੈਂ, ਬਚਨ ਉਚਰੈ “ਬਨਯੋ 
ਲਾਗੇ ਧਨ ਬਿੰਦ ਕੇ? ॥ ੩੬ ॥ ਗੀਖਮ ਬਿਤਾਈ ਰੁਤਿ ਬਰਖ' ਕੀ ਆਈ 
ਪੁਨਿ ਘਟਾ ਘੁਮਡਾਈ ਜਲ ਜਲਧਰ ਛੋਰਿਤੇ । ਝਰੀ ਮਿਟਿ ਗਈ ਜਬਿ 
ਦਾਸੀ ਸੁਧਿ ਲਈ ਤਬਿ, ਸਭਿ ਪਸ਼ਮੰਬਰ” ਪਟੋਬਰ੬ ਲੇ ਭੌਰ ਤੇ। ਆਤਪ੫ 
ਲਰੈਬੇ ਹੇਤ" ਪਾਏ ਸੋ ਨਿਕੇਤ ਪਰ, ਬੈਠੀ ਹ੍ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਕਰੈ ਰਾਖੀ ਚਹ 
ਓਰ ਤੇ। ਬੀਥਕਾ ਮੈਂ ਜਾਤਿ ਲੋਕ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲੋਕਿ ਕਟਿ ਸਗਰੇ ਸਰਾਹੈ”' 

_ ਓਸਿਖ ਲਯਾਯੋ ਸੁਖ ਲੋਰ ਤੇ"? ॥੩੭॥ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ ਦਾਸੀ ਦੇਖਿ ਈਰਖਾਂ . 
ਵਿਸ਼ੇਖ਼ ਕਰਿ, ਗਈ ਤਿਸ ਭਾਰਜਾ”” ਕੇ ਪਾਸਿ ਹਰੈ ਸਨਾਇ ਦੀਨ।“ਤੁਮਗੀ 

_ਢਿਰਾਣੀ ਕੇ ਲਭਾਣੀ ਸ਼ੁਭ ਚੀਰਹੇਰਿ'! ਆਏ ਕਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਨ 
ਲਾਇ ਕੀਨ । ਆਗੇ ਨ ਬਿਲੋਕੇ ਅਸ, ਸਨੇ ਹੂੰ ਨ ਕਾਨ ਕਰਿ, ਕਿਸੀ 
੨0] ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ। ”ੇਰੁਜੂ ਜੀ ਮਰਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗਏ । "ਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸਤ੍ਰੀ । 
ਭਕ੍ਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਸਾਰ ਤਾਰਿਆਂ (ਅ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਹੁ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ । “ਵਧੀਆ । #ਪੱਟ 
ਦੇ ਬਸਤਰ । “ਪਸ਼ਮੀਨੈ' ਦੇ ਬਸਤਰ । "ਧੱਪ ਲਰੌਣ ਵਾਸਤੇ । €ਕੋਠੇ ਉਤੇ । "?ਸਲਾਹੁੱਦੇ 
ਹਨ । ""ਲੱਡ ਕੇ (%) ਸੁਖ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ । "ਭਾਵ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰ| ਪਾਸ । 
੧੩੮ ਲੁਇ ਗਈ ਮੈਂ ਸੂਹਣੇ ਬਸਤਰ ਦੇਖਕੇ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੮੮੯) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰ ੧, 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਵਿਗ ਗੌਹੈ ਕਿਥੋ ਨਾਂਹਿ ਚੀਨਉਪਰਿ ਪਰੇ ਹੈਂ, ਮਹਾਂ ਦਮਕ 
ਭਰੇ ਹੈਂ,ਚਾਰ ਕੈਸੇ ਕਿਸੁ ਕਰੇ ਹੈ”, ਨ ---8 ੩੮॥ 
ਸਨਿ ਕੈ ਸ਼ਰੀਕਨਿ ਲਗੀ ਹੈ ਮਨ ਨੀਕ ਨ, ਅਰੂਵੀ ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਪੈ 
ਸੁੰਦਰ ਨਿਹਾਰਿਓਂ । ਸੂਰਜ ਨਕ ਸਗ 
ਅੰਗ ਅੰਗ ਮੈਂਹਨ ਜਰੀ ਜਾਇ ਜਾਰਿਓਂ। ਝਲਮਲ ਬਲਕਤਿ ਆਗ ਸਮ 

੩ 

ਭੌਨ ਕੋ ਬਿਗਰ ਗਯੋ?ਗੌਨ ਕਰੀ: ਕਧੋਂ ਕਿਹ ਮੈਗ ਲਰੀ,ਕੈ ਕਛੂ ਗਵਾ- 
ਇਓ।ਦੀਜੈ ਸੋ ਬਤਾਇ ਸਭਿ ਚਿੰਤ ਕੋ ਬਿਤਾਇ ਅਬਿ, ਕੈਸੇ ਪਛੁਤਾਇ 
ਮੁਰਬਾਇਊ ਸਮਝਾਇਓ॥੪੦॥ਸੁਨਿਕੈ ਸਨੇਹ ਸਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨਿਜ ਕੰਤ ; 
ਕੀ ਕਰਮੋ ਕਹਤਿ ਭਈ ਰਿਸ ਧਾਰਿ ਅਤੀਆ/ਹਮਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੂੰਕੇ 
ਨੀਕੀ ਭੇਟ ਆਵੈਂ, ਚੀਜ ਤਾਕੀ ਤੀ ਕੇ"” ਹੇਰਿ ਹੋਈ ਬਿਸਮਤੀਆ” । 
ੜਲਾੜਲ ਝਲਕਤਿ ਡੀਠ ਨ ਠਹਿਰ ਸਕੋ; ਧੂਨੀ ਜਜੋਂ ਧੁਖੰਤਿ ਮਮ 
ਸੁਲਗਤਿ ਛਤੀਆ”"। ਹੋਇ ਹੈ ਬਡਾਈ ਨਿਤ, ਹਮਰੀ ਘਟਾਈ, ਬਾਤ 
ਸਾਕਨ ਮੈ' ਬਿਥਰੈ ਜਗੱਤ ਜਿਤ ਕਿਤੀਆ੪੧॥ਕਰਤੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੇਵ 
ਪਾਵਤੇ ਸੁਪਦ ਏਵ,ਗ਼ੁਰਤਾ ਕੌ ਲੋਵ ਗੁਰੁਦੇਵ ਜਗ ਹੋਵਤੇ।ਛੂਛੇ ਰਹੇ ਜੇਠੰ 
ਤੁਮ;ਪੇਠੇ'ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ,ਲੇ ਗਯੋ ਅਨੁਜ,ਸੇਈ ਕਾਟੈ' ਜੇਈ ਬੋਵਤੇ"੫ 
ਅਨਗਿਨ ਧਨੁ ਆਵੈ, ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਭਾਵੈਂ; ਮੋਦ ਮੈਂ ਸਮਾਵੈ, ਹਮ ਦੀਨ 
ਹੋਇ ਰੋਵਤੇ । ਭਈ ਬਿਪਰੀਤਿ ਮਹਾਂ, ਜਰੀ ਹੋ ਨ ਜਾਇ ਚੀਤਿ, ਤੁਮਰੀ 
ਅਨੀਤ ਹੇਰਿ ਸੁਖ ਮੈਂ ਨ ਸੋਵਤ? ॥ ੪੨॥ ਭਾਰਜਾ ਬਿਲੌਕਿ ਕੈ, ਸ ਸ਼ੋਕ 

੧ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ । “ਬਣਾਏ ਹਨ । <ਕਾਰੀਗਰਾਂ 
ਦੇ ਭਾਵ ਚੁਣ ਚੁਣਕੇ । "ਸਹਾਰੀ ਨਾ ਗਈ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ । “ਹਿਰਦ/ ਫਟ ਗਿਆਂ । $ਇਨਾੰ 
ਸੈਭਾਲ ਦੇ, ਬੇਹੋਸ਼ । “ਵਯਾਕ੍ਲ [ਸ੧:, ਉਦ੍ਿ੍ ]। "ਇਸੜੂੀ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ । “ਦੁਖ ਸੈਸ, 
ਵਿਖ਼ਾਦ] । "੧ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ। "੧ਸਸਚਰਜ ! ਸਕਦੀ ਹੈ ਛਾਤੀ । “ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ । " 
ਕਰਕੇ । "“ਬੀਜਦੇ। 



ਮਾਨੀਅਹਿ। ਸਗਰੇ ਪਦਾਰਬ ਅਕਾਰਬ ਸਪੂਤ ਬਿਨ; ਹਮ ਕੌ ਸਕਾਰਬ 
ਬਨਹਿੰਂਪਹਿਚਾਨੀਅਹਿ।ਕੋ ਦਿਨ ਬਡਾਈ ਜਰੋ,ਹੇਰਿ ਕੈ ਨ ਜਰੋ ਤਿਹ 
ਜਰ ਹੀਨਏਜਰ ਕਿਸ ਕਾਜ ਕੀ?ਬਿਗਾਨੀਅਹਿਂ“॥੪੪।ਸੈ੍ਮਯੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀਏ 
ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਸਿ “ਹੋਹੁ ਸੁਚੇਤ ਨ ਚਿੰਤ ਧਰੀਜੇ । ਬੀਤ ਗਈ ਅਥਿ 

ਬਿਤ ਆਵਤਿ ਲੋ ਖਰਚੋ ਪਟ ਚਾਰ ਬਨੀਜੈ । ਜੇਰ ਜਵਾਹਰਿ ਜ਼ੇਵਰ ਕੋ 

ਕਰਿ ਤੇਵਰ ਜੇਵਰ ਕੋ ਪਹਿਰੀਜੇ#॥੪੫॥ਦੋਹਰਾ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ ਤੀਯ 

ਕੋ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤਿਹ ਜੀਯ। ਰਲਿ ਕੀਨਸਿ ਕੂਰੀ ਰਲੀ”, ਹੁਂਏ ਨਿਸ਼ਦ 
ਲਖਿ ਲੀਯ॥੪੬॥ਬਰਾ ਚਿਤਵਿ ਕਰਿ ਅਪਰ ਕੋ ਆਪਨ ਆਨੰਦ ਠਾਨ । 

ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਪਰਜੈ ਕਰਤਿ” ਤਿਸ ਇਹ ਤੋ ਬਿਦਤਿ ਜਹਾਨ॥੪੭॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ! ਗੁਰ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿੰਥੇ ਤਰਿਤਿਯ ਰਾਸੇ 'ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੌਂ ਪੂਸਿਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੂਬਮੋ ਅੰਸੂ ।(3॥ 
੨ [ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤ੍ਰ ਹਿਤ ਯਾਚਨਾ ਤੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਜਾਂ ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ ਸੁਨਤਿ ਦੰਪਤਿ ਕੇ ਸਭਿ ਬੈਨ । ਮਨ ਪ੍ਰਮੈਨ 
ਅਤਿ ਹੀ ਭਈ ਕੀਰ ਬਿਚਾਰ ਦਿਨ ਰੈਨ॥੧॥ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੀ ਹੁਤੀ 
ਇਕ ਦਾਸੀ ਬੁਧਿਵਾਨ।ਤਿਹ ਸੋਂ ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭਿ ਜਿਤਨੋ ਕੀਨ ਬਖਾਨ 
॥ ੨॥ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨਿਜ ਭਿਯ ਨਿਕਟ ਹੁਇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰ ਕੌਪਦਿਯ 

ਸ੍ਰਾਪ-ਸਤ ਹੋਹਿ ਨਹਿੰ-ਇਹ ਰਾਖਹੁ ਉਰ ਗੋ੫॥੩॥ਸਕਲ ਪਦਾਰਾੜ ਹਸ 
ਲਹੈਂ ਜਬਿ ਗਰ ਮਿਤ ਕੌ ਪਾਇੰਗਰਿਆਈ ਕੋ ਲੇਹਿੰ ਤਬਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ 
"ਬਰਸ । ਤਕ (ਸ਼ੀ) ਅਰਜਨ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੇ ਜ ੨ 

੯ਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ । “ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ (ਵੱਸ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁਲ ਪੁੱਤ ਹ
ੈ)। 

੫(ਪੁੱਤੂ ਹੋਨ ਦਾ ਜ਼ਰ=) ਧਨ ਕਿਸ &%, ( ਉਹ ਤਾਂ) ਬਿਗਾਨਾ ਹੈ । $ਬੂਠੀ ਏਸ਼ੀ ਕੀਤੀ । 
”ਊਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰ #ਪ:-ਬਨ ਜਿ। ਬਨੈ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੯੧) ਰਾਸਿ ੩। ਔਸੂ ੨. 

ਨ ਕਾਇ-॥੪॥ਹੋਨਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਇਹੀ ਜਾਨੀ ਜਾਤਿ ਸੁ ਬਾਤ।ਬੀਤੇਸੈਮਤ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹਿ ਜਨਮਜੋ ਗਿਹ ਤਾਤ॥੫॥ਯਾਂਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹੀ ਹੈਂ ਗੁਰਤਾ 
ਜੁਤ ਘਰ ਬਾਗਨਹਿਂ ਅਪਰਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ,ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈਬਿਚਾਰ'॥੬॥ ਸੇਰਠਾ 
॥ਗੁਰ ਦਾਸੀ ਸੁਨਿ ਬੈਨ ਨੈਨਭਰੇ ਜਲਕਹਤਿਇਮੁ/ਦੇਪ੍ਰਭੁ ਸੁਤਗੁਰਐਨ 
ਗੁਰਤਾ ਇਨ ਕੇ ਹੋਹਿ ਕਿਮ/੭॥ਅਜਹੁ ਨ ਜਰਾ ਅਰੂਢ' ਦੌਪਤਿ ਕੀ ਬਯ 
ਹੈ ਤਰਨ । ਮਤਸਰ ਅਗਨੀ ਗੂਢ ਜਰਤਿ ਮਰਤਿ ਕਹਿ ਦੁਰਬਚਨ ॥੮॥ 
ਬਸਹਿ ਗੁਰੂ ਕੋ ਧਾਮ ਇਹ ਉਜਰੇ ਜਗ ਵਿਰਹਿੰ ਗੇਸੁਤ ਜਨਮੰਹ ਅਤਿ- 
ਰਾਮ ਜਿਸੁ ਹੇਰਤਿ ਰਿ੫ ਡਰਹਿ ਗੇ ॥੯॥ 

ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ ਬਾਮ' ਬੁਰਾ ਚਿਤਹਿ-ਕਿਮ ਹ੍ਰੋ ਠ ਸੁਤ-॥੧੧॥ ਸਗਰੋ ਸੁਨਯ 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਤਿਨ ਕੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਭਨਯੋ। ਭਰੀ ਹਰਖ ਕੇ ਸੈਗ'% ਮੈਂ ਦੁਖ 
ਪਾਵਤਿ ਸਿਰ ਧੁਨਯੋ॥੧੨॥ਕਬਿੱਤ॥ਸੁਨਜੋ ਸ਼੍ਰੋਨ ਗੈਗ ਤਾਤਕਾਲਨ ਚਿਤ ਭਈ 

ਭੋਗ, ਲੌਤਿ ਸ੍ਰਾਸ ਦੁਖ ਸੈਗ ਸੋਚਨ ਕੋ ਸੋਚਤੀ । ਨੰਦ ਤੇ ਬਿਲੰਦ ਹੀ 
ਅਨੰਦ ਹੋਤਿ ਥ੍ਰਿੰਦ ਬੀਚ ਨੰਦਹੀਨ ਮੈਹੌਂ”ਕਹਿ ਆਸ੍ਹਨ ਕੋ ਮੇਚਤੀ'।- 
ਹਮਰੇ ਸ਼ਯਕ ਨਿਤ ਮ੍ਰਿੱਤ ਕੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਂ ਤਾਂਕੀਤੀਯ ਸਗਰੇ ਪਦਾਰਯੋ 
ਕੋ ਲੋਚਤੀ-। ਐਸੇ ਮਨ ਗਿਨਤੀ ਗਿਨਤਿ ਬੀਤੇ ਨਿਸ ਦਿਨ; ਨੀਂਕੌ 
ਖਾਨ ਪਾਨ ਚੀਰ ਭੁਖਨ ਨ ਰੋਚਤੀਂ ॥੧੩॥ ਸਮੈ ਪਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ 
ਪਰਤ. ਅਲ ਉਆ ਦੱ 

_ €ਕਰਬੋ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਸੁਠ$ ਸਦਨ ਸਮਾਨ ਜਾਨੋ;ਉਪਜੇ ਸਪੂਤ ਇਹ ਦੀਪਕ 
ਕੀ ਭਾਂਤਿ ਹੈ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਅੰਧੇਰ ਹੋੜਿ, ਦੁਖ ਕੌ ਉਦੋਤ ਨਿਤ,ਲੋਕ ਪਰ- 
ਲੋਕ ਮੈਂ ਨ ਸ਼ੋਭਾ ਉਪਜਾਤਿ ਹੈ॥੧੪॥ਆਪ ਸਰਬੱਗਜ,ਕ੍ਯਾ ਮੈਂਕਹੈਂ ਅਲ- 

੯ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। “ਇਸਤ੍ਰੀ,ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ। "(ਪੁਥੀਏ ਦੀ ਦਾਸੀ) 
ਬੁਸ਼ ਨਾਲ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । (ਅ) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹਰਖ ਤੇ ਹਿਰਖ; ਰੰਜ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; 
ਤਦ ਗੁਰ ਦਾਸੀ ਵਲ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲਗੇਗਾ । “ਹੈਬੂ ਕੋਰਦੀ । $ਰੁਚਦੇ ਨਹੀਂ । 

#੫੪-ਇਹ। __7੫੪=ਕਹਿ। _ 2੫=ਲਹਿ । __ਉਪਾ:-ਸੁਨਗਨੰਵਾ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੯੨ ) ਫਾਸਿ ੩ । ਅੰਸ ੨. 

ਪੱਗਜ ਮਨ,ਤਉ ਨਿਜ ਦੁਖ ਕੋ ਸੁਨਾਵੇਂ ਮਹਾਂਦੀਨਹੋਇਰਾਵਰੇ ਸਹੋਦਰ' 
ਆਪਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੋਦਰੀ ਸੋਂ” ਭਨਜੋ ਜਿਮਿ, ਸੁਨਜੋ ਤਿਸ, ਦਾਸੀ ਸੁਨਿ 

ਆਈ ਸੋਇ /-ਪੁੱਤ ਹੈ ਨ ਤਿਨ ਘਰਪੀਛੈ ਹੁਮ ਬਨੈਂ ਗੁਰ ਸਗਰੇ ਪਦਾ- 
ਰਥ ਕੋ ਲੇਹਿੰ ਰਮਣੀਕ ਜੋਇ-।ਸ਼ੋਕ ਮੁੜ ਹੋਤਿਹੈ ਤਨੂਜ ਨ ਉਦੌਤ ਹੈ 
ਸਭਿਨਿ ਸਿਰ ਮੌਤਹੈ ਸਥਿਰ ਜਗਨਾਂਹੀ ਕੋਢਿ॥੧੫॥ਸਿੱਖਨ ਹਜ਼ਾਰਨਕੀ 
ਕਾਮਨਾ ਕੋ" ਕਰਹ ਪੂਰ, ਵਿੱਤ ਸੁਤ ਆਦਿਕ ਸਕਲ ਸੁਖਦਾਯ ਕੋ । 
ਆਪਨੇ ਸਦਨ ਮੈਂ' ਸੁ ਦੇਹ ਗੁਰੁ ਤੁਮ;ਖੈਸ ਕੌ ਬਿਭੁਖਨ ਅਨੇਕ ਰਿ੫ 
ਘਾਯਕੋ,ਹਾਸੀ ਨ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰੋਂ ਹੇਰਿਨਅਨੰਦ 

20. 

ਧਰੈਤੌਸੇ ਬਿਧਿ ਕਰੋ ਅਬ 
ਤੁਮ ਸਭਿ ਲਾਯਕੋ? । ਐਸੇ ਕਹਿ ਬੈਨ, ਕਰੇ ਨੀਚੇ ਜੁਗ ਨੌਨ, ਭਈ 
ਲਾਜ ਹੂੰ ਕੋ ਔਨ,ਤੇ ਸੈਕੌਚੀ ਨਿਜ ਕਾਯ ਕੋ" ॥੧੬/“ਹਮਰੇ ਨ ਤਾਤ ਭਲੋ 
ਐਸੀ ਤੋਂ ਕਹਤਿ ਬਾਤ; ਮੈ ਕੋ ਬਿਨ ਭਾਗ ਜਾਨਿ ਮਾਨਤਿ ਅਨੰਦ ਕੌਂ"। 
ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਨਾਬ;ਸਤੈ ਬਿਧਿ ਹਾਥ ਬਿਥੈ/ਕ੍ਰਿਪਾਸਾਬ ਕਹੋ ਬਾਕ,ਸੁੰਦਰ 
ਸੁ ਨੰਦ੪ ਕੋ । ਕੀਜੈ ਮੋ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਸਕਾਰਥੋ ਸਦਨ ਹੋਇ ਦਾਸੀ ਜਾਨ 
ਮੇਟੀਅਹਿ ਸੇਕਟ ਬਿਲੌਦਕੋਂ? । ਧਾਰੀ ਪੁਨਿ ਮੌਨ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਯੋ ਜਾਇ 
ਬੈਨ ਕੌਨ';ਨੈਨਨ ਮੈਂ ਨੀਰ ਔਨਿ ਡਾਰੈ ਬ੍ਰੰਦ ਬੁੰਦ ਕੋਂ॥੧੭॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਹੇਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਠਾਨਿ ਕੈ ਘਨੋਰੀ ਤਬਿ; ਨਾਲਸ ਬਡੇਰੀ ਜੋ ੫ ਕੀਨ ਸੁਤ 
ਲੇਨ ਕੀਰਾਖਾਂ ਰਹਿ ਘਾਸਕੋ ਨ ਗਮਨੰਅਵਾਸੁ ਕੋ,ਦਰਸੁਕੰਰ ਤਾਸ ਕੌ 
ਸ਼ਕਤਿਬਰ ਦੇਨਿਕੀ।ਸਾਹਿਬੁ ਸੁ ਬੁੱਢਾ ਨਾਮ;ਮਹਾਂਗੁਨ ਬ੍ਰੰਦ ਧਾਮ,ਗਯਾਨ 
ਅਭਿਰਾਮ ਸ਼ੇਰ ਮੋਹ ਸਮ ਏਨ ਕੀ੯। ਕੀਜੀਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਰ ਲੀਜੀਏ 
ਸੁ ਪੈਨਿ ਨੀ ਭਨੀਜੀਏ ਬਡਾਈ ਤਜਿ ਬਲਕੀ੧੮ਮਸਭ 

ਨਹਿ ਐਨ -<<..- ਬੇ - ਅਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੈਕੋਚਿਆਂ । 
ਸ਼ਰੀਕ ਅਨੈਂਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਪੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਹਣਾ ਵਾਕ ਕਰੇ । ”ਕੋਈ ਬਚਨ । "ਪ੍ਰਿਥਵੀ 
ਪਰ ਸਮੂਹ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ । <ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਂਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਅੱਰੀ ਮੋਹ ਆਦਿ ਹਰਨ ਵਤ ਹਨ। 
“ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਡਾਈ ਤਜਕੇ ਭਾਵ ਨੰਗਰਤਾ ਵਾਲੋ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਹੇ। ਰ 

“ਪਾਠ=ਕੋ--ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। __7ਕਿਲੇ ਨਸਖੇ ਵਿਚ ਏਥੇ ਪਾਠ ਬੇਨ (=ਵੈਸ਼) 
ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਈ ਮੂੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇਂ ਤੋਂ ੧੯ ਬਰਸ ਦੇ ਅੱਦਰ 
ਜੇ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਠ “ਬੈਨ” ਹੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । 



ਹੀ ਗੁਰੂਕੇ" ਪਾਇ ਸੇਵਤਿ ਬਿਤਾਇ ਬੈਸ,ਗਾਮ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਕੋਸੈਭਾਰੈ ਕਾਰ 
ਤਿਨ ਕੀ । ਮਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿ ਹਾਥ ਧਰੇ ਮੱਬ ਹੈ”, ਸਕਲ ਦੁਖ ਲੱਥ 
ਹੈ, ਬਿਹਾਇ ਚਿੰਤ ਮਨ ਕੀ । ਪਰਵੈ ਮਨੋਰਥ ੍ਰਸੈਨ ਹੋਹਿ ਜਾਹੀ ਪਰ, 
ਬਾਂਛਤਿ ਕੋ ਕੋ ਦੇਹਿ,ਲਾਜ ਰਾਖ ਹੈ ਸ਼ਰੱਠਕੀਚਿਤਮੇਅਚਲਹੈ,ਖਿਸਾਲ ਧੀ” 
ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ,ਟਹਿਲ ਤਾ ਸਫਲ ਹੈ ਅਟੱਲਤਾ ਬਚਨ ਕੀ? ॥ ੧੯ ॥ ਕਬਿੱਤ ॥ 
ਐਸੇ ਨਿਜ ਦਾਸ ਕੀ ਪ੍ਰਸੈਸਾ ਕੌ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਨਿ ਰੈਗਾ ਸੁਨਿ ਲੀਨਿ ਆਸਾ 
ਧਾਰੀ ਉਰ ਨੰਦ ਕੀ । ਬਾਕ ਪੈ ਬਿਸਾਸ ਕਰਿ ਰਾਤਿ ਕੌ ਨਿਵਾਸ ਕਰਿ 
ਉਦਜਯੋ ਸਪਤਾਸ” ਤਯਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਨ ਬਿੰਦ ਕੀਂ। ਸਮੰਦਨ ਤੁਰੈਗ ਜੋਰ 
ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਇ ਰੈਰ, ਕਲਸ ਉਤੌਗ ਚਾਮੀਕਰ ਦੁਤਿ ਦੰਦ” ਕੀ । ਗਾਜੇ 
ਮੰਦ ਨੀਰਧਰ" ਸ਼ਬਦ ਗੈਭੀਰ ਭਯੋ ਬਾਰਤਾ ਸਕਲ ਕਰੈਂ ਆਨੰਦ 
ਬਿਲੰਦ ਕ1॥੨੦॥ਦਾਸੀਬਿੰਦ ਸਿੱਖਨੀ ਬਹਿਲ ਪੈ ਅਰੁਢ ਚਲੀ ਮਾਨਵਕੀ 
ਭੀਰ ਸੈਂਗ ਗਮਨੇ ਸੁ ਰਾਹ ਕੌ । ਮਧੁਰ ਸਨਿਗਧ,ਬਿਸਦ ਹੈ ਬਰਨ ਜਿਸ 
ਲੀਨੋ ਪਕਵਾਨ'ਹੇਤ ਖਾਨ ਚਿਤ ਚਾਹ ਕੋ।ਜੋਰ ਭਰੇ ਵਾਹਨ ਖੁਲੇ ਹੋ ਬਹ 
ਦਿਨ ਖਰੇ; ਚੈਚਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰੈਂ ਦੇਤਿ ਉਤਸਾਹ ਕੋ । ਬ੍ਰਿੱਧ ਕੋ ਸਥਾਨ 
ਠੇਰੇ ਰਹਜੋ ਤਬਿ ਪ੍ੇਰੇ ਪੰਥ, ਭਾਜੇ ਘੰਟ ਬਾਜੇ'`ਛਬ ਛਾਜੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਹ 
ਕੌ॥੨੧॥ਪੀਛੇ ਤੇ ਬੰਹਲ ਬਿੰਦ ਬਲ ਕੋ ਬਿਲੌਦ ਕਰੇਂ ਸਗਰੀ ਧਵਾਈ”' 
ਧੁਰ ਚਢੀ ਅਸਮਾਨ ਮੈਂਘੁੰਗਰੁ ਘਮੰਕੇ'', ਘੋਰੇ ਪੈਰ ਕੋ ਬਜੋਤੇ, ਨੇਮੀ"' 
ਸ਼ਬਦ ਉਠੰਤੇ,ਜਾਨ'।ਦੌਰੰਤਿ ਪਯਾਨਮੈਂ।ਸ਼ੋਰਉਣੇ ਜੋਰ, ਖੱਗਵੇਦੇ ਚਹੈ 
ਓਰ ਧਾਏ ਬਨ ਤੇ ਪਲਾਏ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਾਸਿ ਤਿਸ ਥਾਨ ਮੈਂ।ਕੋਉ ਬ੍ਰਿਧ ਪਾਸਿ”” 
ਤਾਂਸੋ ਪੁਛਕੋ “ਏਹ ਕੌਨ ਆਵੇ $ ਜੀਵ ਭਏ ਬਯਾਕੁਲ ਬਿਸਾਲ ਹੀ 
ਭਯਾਨ'$ਮੈਂ॥॥੨੨॥ਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਿ,ਬੱਢੇ ਸੋਂ ਬਖਾਨ ਕਰਿ/ਗੁਰੂ 
ਕੇ ਪਯਾਨ ਕਰਿ ਆਵੈਂ ਇਤ ਓਰ ਕੋ । ਨਰਨ ਕੀ ਭੀਰ ਸੇਗ ਭੀਰ ਸੋਗ, ਸਮੈਦਨ 
'ਰਫ ਪੰਜ ਹੀ ਰਾਂ ਦੇ । “ਮੇ ਹਥ ਧਰਨਾ, ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਹਰ ਦਭਾਵ ਹੈ- 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾਂ । “ਬੁੱਧੀ । ?ਸੂਰਜ । “ਸਮੂਹ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ । $ਰਬ ਨੂੰ ਘੋਕੈ ਜੋੜ ਕੇ । 
?ਦੌਹਾਂ (ਰਚ ਤੇ ਕਲਸ) ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ । (ਅ) ਦੂਤ ਦੰਦ=ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ । “ਬੱਦਲ ਵਾਂ । ੯ਤਲੇ ਹੋਏ 
ਭੋਜਨ ਜੈਸੇ ਪੂਰੀ ਕੰਚੇਰੀ [ਮੋਸ:, ਪਕਾਨ ]। "“ਬ੍ਰਿੱਧ ਦਾ ਧਾਮ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ( ਉਸ ) ਰਸਤੇ 
ਘੋੜੇ ਚਲਾਏ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਾਜੇ। “ਦੂੜਾਈਮਾਂ (ਦਹਿਲਾਂ) । "ਵਜਦੇ ਹਨ । 
੯੩ ਪਹੀਏ । "ਵਾਹਨ । "“ਬੇਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ ਕੋਈ "$ਡਰ`ਵਿਚ । 

#ਂ ਪ-ਸੂਰੇ । ੫ਾ.--ਜੋਨ। 



ਉਠਾਇ ਧੁਨਿ ਘੋਰ ਕੋ?2॥੨੩॥ਐਸੇ ਕਹਿ ਦੇਖਨ ਲਗੇ ਹੈਂਪੁਨਤਾਂਹੀ ਓਰ 
ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਨੇਰੇ ਆਇ ਤਜਾਂਗ ਸਭਿ ਯਾਨ'ਕੋ। ਗੈਗਾ ਸੈਗ ਦਾਸੀ ਲੀਨਿ 
ਦਾਸਨ ਕੋ ਆਗੇ ਕੀਨਿ ਨਮੇ ਪਾਇ ਠਾਨਿ", ਆਗੇ ਧਰਯੋ ਪਕਵਾਨ ਕੋ । 
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਬਿਧ ਬਾਕ ਕੋ ਸੁਨਾਇ ਕਹਜੋ “ਕੈਸੇ ਆਈ ਮਾਤ ਕਰਿ 
ਭਾਜਰ ਮਹਾਨ ਕੋ।ਸੁਨੇ ਕੌਪਮਾਨ ਭਈ ਪੌਨ ਲਗੇ ਕੇਲਾ ਜਿਮ ਸੂਕਜੋ 
ਮੁਖ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸ ਮਾਨ ਕੋਂ॥੨੪॥ਦਾਸੀ ਬੋਲੀ ਹਾਥ ਜੋਰਿ, 

ਸਨ ਮੈ ਮੇਘ ਚਰਨਾਨਣ ਕੇ ਦਮ ਮੰ ਗੁਰੁਨਾਨਕ ਕੇ ਆਂਪ,ਗੁਨ ਮੰ ਮਹਾਨ ਹੋ,ਸਮਾਨ 
ਆਨ ਹੈ ਨ ਤੇ । ਘਾਲੀ ਬਡੀ ਘਾਲ ਕੁਏ ਬੈਸ ਮੈਂ ਬਿਸਾਲ ਅਥਿ ਮੈਕਟ 
_ਕਰਾਲ ਕੇ_ਕਫੈਯਾ ਦੇਖਿ ਨੋਨ ਤੇ। ਹੁੂਜੀਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਰ ਦੀਜੀਏ 
ਨਿਹਾਲ ਕਰਿ; ਜਾਚੈ ਮਾਤ ਬੈਠੀ ਪਦ ਬੇਦੈ ਮਨ ਦੈਨ ਤੇ” ॥੨੫॥ ਬੁੱਢੇ 
ਸ਼ਰਨ ਸੰਨ ਕੌ ਜਬਾਬ ਦੀਨ ਭਨਿ ਕੈ ਤਨੂਜ” ਕਹਾਂ ਮੋਹਿ ਢਿਗ, ਘਾਹੀ' 
ਗੁਰ ਧਾਮਕੋਰਾਖਾਰਹੈਂ ਬੀੜਕੋ,ਸ਼ਕਤਿ ਮੈ ਮੈਂਕਹਾਂ ਅਸ[;ਸੇਵਕ ਸਦਾਕੇ _ 
ਕਰੈ ਕਾਮ ਅਭਿਰਾਮ ਕੋਆਪ ਗੁਰੂਪੂਰਨ ਹੈਂਪੂਰਤਿ ਮਨੋਰਥਨਿ,ਜਾਚਤਿ 
ਹਜ਼ਾਰੋ ਦਾਸ ਲੋਹੈ ਤਿਨ ਨਾਮ ਕੌ । ਕੋਸ ਹੋਹਿ ਸੈਂਕਰੇ ਅਰਾਧੇ ਜਨ ਭੈ 
ਰੇ, ਸਹਾਇ ਜਾਇਕੇ ਕਰੇਂ, ਬਿਦਾਰੈਂ ਰਿਪੁ ਬਾਮ ਕੋ॥੨੬॥ ਮੌਨ ਪੁਨ 

ਧਾਰੀ ਸੁਨਿ ਗੌਗਾ ਯੋ ਨਿਰਾਸੁਭਈ,ਮਨਮੈਂਉਦਾਸ ਬਹੁ ਸੈਕਟਕੋਪਾਇਕੈ। 
ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਬ੍ਰਿਦ ਜਾਨ ਸਗਰੇਬਿਮਨ"'ਭਏ,ਬੋਲਤਿ ਨ ਬੈਨ ਦੀਨੋਹਰਖ 
ਮਿਫਾਇ ਕੈ।ਨਮ ਠਾਨਿ ਠਾਨਿਕੌ ਉਠੇਹੈਂ ਚਢਿ ਜਾਨ ਪੈ ਸੁ ਪੰਥ ਪਰਸਥਾਨ 

_ਕੈੱ"ਬਿਸਾਲਚਿੰਤ ਪਾਇਕੈ: ।-ਪ੍ਰਿਥੀਏਕੋਬਾਕ ਹੋਇਸਾਚੇ ਸਭਿ-ਜਾਨਯੋ 

₹ਬਹਿਲਾਂ ਆਦਿ । ”ਭਾਜੜ । ਦਵਾਹਣ ਰਥ ਆਦਿ ਛੱਬਕੇ । “ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਕੇ। “ਕਿਪਾ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ । #ਮਨ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਨਾਲ ,/ਪੁੱਤ੍ਰ । "ਮੈਂ ਗੰ ਘਹੀ । ੯ਸੈਕੜੇ ਕੋਗੰਂ ਤੋਂ ਦਾਸ 
ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਕੇ ਅਗਾਧਨ। ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਟੇਢੇ ਵੈਰੀ 
ਨੰ । `'ਉਦਾਸੇ । "ਵਾਹਨਾਂ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਗਾ ਕੀਤਾ । ਮਾਂਘ/-=ਮਾਤ ਤ੍ਰਾਸਰ 
ਮਹਾਨ ਕੇ । _1ਪ4=ਏਤੀ ਕਹੀਂ । _ਡਸ੍ਰਾਪ ਵਾਲਾਂ ਪੂਸੇਗ ਮਹਿਮਾ ਪੂਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। _ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੧੮੯੫) ਗਾਸਿ ੩। ਅੰਧੂ ੩. 

ਖ਼ਨ,-ਉਪਜੈ ਨ ਨੰਦ- ਚਲੇ ਜਾਤਿ ਮੁਰਬਾਇ ਕੌ ॥੨੭॥ ਆਇ ਗਏ 
ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਮੈਂ, ਉਤਰ ਬਰੇ ਸਦਨ; ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ੧", ਬੌਦਨਾ ਕੋ 
ਧਾਰਿ ਕਰਿ। ਕੌਮਲ ਕਮਲ ਕੁਮਲਾਯੋ ਸੋ ਬਦਨ ਹੇਰਿ; ਪੂਛੀ “ਸੁਤ 
ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਪਾਈ ਚਿੰਤ ਟਾਰ ਕਰ?। ਕੈਸੇ ਤੂ ਬਿਮਨਊ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ 
ਸਮੇਤ ਮਨ, ਬਾਰਤਾ ਕੌ ਭਨਿ,ਜਿਮ ਆਈ ਤਹਾਂ ਕਾਰ ਕਰਿ” । ਲੋਚਨ 
ਮੈਂ ਬਾਰਿ ਭਰਿ, ਉਚੇ ਬਡ ਸ੍ਰਾਸ ਭਰਿ, ਬਾਰਤਾ ਬਤਾਈ ਮੁਖ ਬਾਕ ਕੌ 
ਉਚਾਰਿ ਕਰਿ ॥੨੮॥ “ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੁ[ਰਾਵਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹਮ ਗਏ ਤਹਾਂ ਬੈਦਨ 
ਕੌ ਠਾਨਿ ਕੀਨ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੋ। ਆਂਤਮਜ ਰਹਯੋ ਕਿਤ”, ਦੀਨਸਿ 
ਅਹਿਤ'ਂ ਮਹਾਂ,-ਭਾਜਰ ਪਰੈਗੀ ਪੁਰਿ ਸੈਕਟ ਪ੍ਕਾਸ਼-ਕੋ। ਐਸੀ ਬਿੱਪ- 
ਰੀਤ ਭਈ ਚਿੰਤਾ ਬਡ ਚੀਤ ਭਾਈ, ਆਈ ਭਯਭੀਤ ਭਈ ਆਪਨੇ 
ਅਵਾਸ ਕੋ । ਕਲਪ ਤਰੁ ਪੈ ਜਿਮ ਜਾਇ ਕੌ ਜਤਨ ਕਰਿ;ਪਾਂਇ ਨ ੫ਦਾ- 
ਰਥ ਗਵਾਇ ਬਿਤ ਪਾਸ ਕੋ॥੨੯॥ਬੂਝੀ ਗੁਰ ਗਵਨੀ/ਤੈ' ਕੌਨ ਸੇ ਸਮਾਜ 
ਸੈਂਗ; ਕੈਸੇ ਭਾਉ ਕੀਨ, ਭੇਟ ਦੀਨ ਕੌਨ ਜਾਇ ਕਰਿ£”। ਗੌਗਾਂ ਨੌ 
ਉਚਾਰੀ“ਚਢਿਰਬ ਅਸਵਾਰੀ ਗਈ,ਗਾੜੀਬਹੁਸੈਗ ਲੈਕੇ,ਜਨ ਸਮੁਦਾਇ 
ਕਰਿ । ਮਧੁਰ;ਸਨਿਗਧ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਅਗਾਰੀ ਧਰਜੋ,ਭਨਯੋ ਹੈ ਮਨੌਰਥ ਸੁ 
ਦਾਸੀ ਨੇ ਸੁਨਾਇ ਕਗਿਤਿਨੌਂ ਨੋ ਟਲਾਇ ਕਰਿ, ਸ੍ਰਾਪਕੋ ਅਲਾਇ ਕਰਿ 
ਸਕੈ ਬਿਸਮਾਇ ਕਰਿ, ਤਾਸ ਉਪਜਾਇ ਕਰਿ? ॥ ੩੦॥ਸ੍ਰੋਯਾਛ੮॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ 
ਅਰਜਨ ਸਨਿ ਕਰਿ ਪੁਨ ਕਹਿ; ਸਿੱਛਾ ਦਈ ਸੁਮਤ ਬਿਸਤਾਰਿ/ਪੂਰਨ 
ਪ੍ਰਖਨ ਕੇ ਢਿਗ ਜਾਨੋ ਡਿੰਭ“ਨ ਕੀਜੈ ਕਛੂ ਬਿਚਾਗ। ਹੋਇ ਦੀਨ ਹੰਕਾਰ 
ਨਿਵਾਰਹੁ,ਬਿਨਤੀ ਕੀਜਹਿ ਆਪ ਉਚਾਰ।ਨਹੀਂ ਜਨਾਵਨ ਆਪਾਂ ਕਰੀ- 

ਅਹਿ; ਬਚਨ ਧੂਰਿ ਕੇ ਬਨ ਅਨੁਹਾਰ£ ॥੩੧॥ਵੋਹਰਾ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸ਼ੁਭ 
ਮਤਿਕਹੀ ਸਨਿਗੈਗਾ ਪਛੁਤਾਇ।-ਬਿਨਾਂ ਬਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰਯੋ ਤਿਸਕੋ ਫਲ 
ਦਖਪਾਇ-॥ ੩੨ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਗੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਂਸੇ “ਬੁੱਢੇ ਨਿਕਣ 
ਗਮਨ? ਪੂਮੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਦੁਤੀਓ ਅੰਸੂ ॥ ੨ ॥ 

੩. [ਮਾਤਾ ਰੀਗ॥ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਨੀਚ ਬਿਲੋਚਨ ਕਰਿ ਰਹੀ ਸੋਚਤਿ ਸੋਚ ਬਿਸਾਲ। ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ 

੧(ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ) ਦੇਖੇ । “ਪੁੱਤ ਦਾ (ਵਰ) ਤਾਂ ਕਿੱਤੇ ਰਿਹਾ । ਭਾਵ ਸਰਾਪ । “ਕੋਲ ਦਾ ਧਨ 

ਭੀ ਹੁਆ ਆਏ । “ਬਣਾਵਟ । $ਵਾਂਝੂ । __ ”ਂਪਾਤ=ਸ਼੍ਰਾਪ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੯੬) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਜੂ ਤ 

ਮਹਿ ਧੀਰ ਧਰਿ ਬੋਲੀ ਨੰਮਤ ਨਾਲ ॥੧॥ਸ੍ਰੈਯਾਭੈਂਦ ॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਗੁਰ ਸਰ- 
ਬੱਗਜ ਸਦਾ ਉਰ ਸਕਲ ਸ਼ਕਤਿ ਮਹਿੰ ਪੂਰਨ ਭੂਰ । ਚਹਹ ਕਰਹੁ ਨਹਹਿੰ 
ਬਿਲਮ ਲਗਹਿ ਪਰਕੁ! ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰ ਸਭਿਨਿ ਹਦੂਰ। ਕਗੰਹੰ ਅਰਾ- 
ਧਨ ਪਹੁੰਚਹੁ ਤਤਛਿਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਿ । ਲਾਖਹੁ ਕੇ ਕਾਜਨ 
ਕਹੁ ਕਰਿਤਾ, ਬਹੁ ਇਮ ਕਹਹਿੰ, ਨ ਹੋਂ ਕਹਿ ਕੂਰ ॥੨॥ ਬਿਧ ਨੰ ਸੁਜਸ 
ਆਪ ਕੋ ਉਚਰਯੋ=ਜਗ ਜਾਚਕ ਸੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ-। ਜੱਦਸਪਿ ਸਮਰਬ 
ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਇਮ ਹੋ ਤੱਦਪਿ ਆਗਯਾ ਕੀਨਿ ਉਚਾਗਿ-ਤਿਨ ਤੇ ਬਰ ਲਿਹ 

ਪੁੱਤ ਚਹਤਿ ਜੋ-ਸੋ ਮੁਝ ਤੇ ਹੁਇ ਸਕੀ ਨ ਕਾਰ/ਬਿਗਰਜੋ ਆਪ ਸੁਧਾਰਨ 
ਕਰੀਅਹਿ ਸ਼ੁਭ ਸੀਛਾ ਦਿਹੁ, ਮੈਂ ਅਨੁਸਾਰਿ ॥੩॥ ਬਡ ਪੁਰਸ਼ਨ ਕ| ਸ਼ੇਵਾ 
ਕਰਨੀ ਇਸ ਮਹਿ ਚਹੀਐ ਬੁਧਿ ਅਧਿਕਾਇਬੈਸ ਬਿਕੂਖਨ;ਪੂਖਨ ਸਮ- 
ਸਰ" ਸਤਿ ਹਇ;ਅਸ ਮਤਿ ਦਿਹੁ ਸਿਖਰਾਇ। ਤਿਮ ਅਬਿ ਕੀਜਹਿ;ਹੇਰ 
ਪ੍ਰਸੀਜਹਿ, ਸ਼ੁਭ ਬੇਰ ਲੀਜਹਿ ਦਿੰਤ ਬਿਲਇ । ਬਖਸ਼ਹੁ ਭੂਲ ਲਖਹੁ 

_ਅਨਕੂ ਮੁਲ ਸੁਖਧੂਲੀਪਾਇ”॥੪॥ਇਮਹੁਇ ਦੀਨ ਗੁਰੂਜਬਬੂੜੇ 
ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਦੇਤਿ ਭਏ ਤਤਕਾਲ । “ਜਾਟ ਸਿੱਖਾਂਪੁਨ ਇੰਦੈ ਜਿਤ ਹੈ, ਤਿਹ 
ਸੇਵਹੁ ਅਪਨੇ ਕਰ ਨਾਲਿ । ਧਰਹ ਪੁੰਮ ਆਪਾ ਨ ਜਨਾਵਹੁ, ਕਰਹੁ ਕਾਰ 

ਉਠਿ ਭੋਰ ਬਿਸਾਲ । ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਨਾਨਹੁ;ਪੁਨ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨਹੁ;ਅੰਨ ਸਧਾਰਹੁ 
ਸੁਭ ਤਿਸਕਾਲ॥੫0ਅਰਧ ਚਣਕ ਗੋਧੂਮ” ਮਿਲਾਵਹੁ, ਪੀਸਹੁ ਆਪ ਲੇਹੁ 
ਪਕਾਇ।ਮੋਟ ਰੋਰਕਾ ਲਵਣ ਅਮੇਜ਼ੀ, ਤਿਹ ਊਪਰ ਬਹੁ ਘਿਰਿਤ ਕੋ ਪਾਇ। 
ਦਧਿ ਮਬੀਅਹਿ# ਥੋਰਾ ਜਲ ਪਾਵਹੁ; ਸੈਘਨੀ ਛਾਛ, ਤਨਕ ਤੁਰਸ਼ਾਇ”। 
ਧੂਪਦੇਹੁ ਲਿਹੁਬਾਸਨ ਪਾਈ,ਦੁਇ ਤੋੰ ਗਠੇ ਸਬੂਲ"ਮੰਗਾਇ॥੬॥ਪਾਇਨਿ 
ਨਗਨ ਉਪਾਇਨ ਅਸ ਲਿਹ, ਨਿਜ ਸਿਰ ਧਰਿ ਗਮਨਹੁ ਤਿਸ ਪਾਸ । 

_ ਤਜਿ ਗਿਨਤੀ ਬਿਨਤੀ ਕੋ ਭਨੀਅਹਿ ਹਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤਬਿ ਸਭਿ ਗੁਨ 
ਗਾਸਿਦਦੇਹਿੰ ਸੁ ਬਰ ਕੋ ਇੱਛਾ ਪੂਰਹਿਂ, ਲਖਹੁ ਨਿਸੈਸੇ ਲਿਹੁ ਸੁਤ ਆਸਿ'। 

“ਸੂਰਜ ਸਦਰਸ਼ । "ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੁੜੀ ਜੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲ ਹੈ। ੧ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਨ 

` ਸੁਭਾਵਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੇਟੀਆਂ, ਗੋਢਿਆਂ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ, ਘਿਉ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ 
ਹਨ । ਅੱਧੇ ਛੋਲੇ ਅੱਧੀ ਕਣਕ । ਮਿਲਿਆ ਹੋਯਾ। $ਰਿੜਕੇ । “ ਮੈਘਣੀ ਲੱਸੀ 

ਥੇੜ੍ਹੀ ਖੱਟੀ । "ਮੋਟੇ ਰੈਢੇ । ੯ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ [ਸੈਸ; ਆਸ਼ਿਖ] । (ਅ) ਛੇਤੀ [ਸੈਸ:, ਆਸੁ] । 
ਰੰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੮੯੭) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਨੂ ੩. 

ਅਤਿਉ'ਤਮ ਹੁਇ ਬਲੀ ਬਿਲੈਦਹਿ ਸੇਵਹਿ ਜਿਤਿਕ ਬਨਹਿ ਸਮੁਦਾਸ”” 
॥੭॥ਸੁਨਿ ਅਨੰਦ ਕਿਯ,ਮਨਹੁ ਨੰਦ ਭਾ ਨੀਠ ਨੀਠ ਨਿਸ ਕੀਨਿ ਬਿਤੀਤ। 
ਜਾਗ੍ਰਤ ਰਹੀ ਚੌਂਪ ਅੰਤ ਉਪਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੱਜਨ ਕੀਤਿ । ਸੁੰਦਰ 
ਅੰਨ ਸੁਧਾਰਜੋ ਰੁਚਿ ਕਰਿ,ਪੀਸਨ ਲਗੀ ਆਪ ਉਣਿ ਪ੍ਰੀਤਿਦਾਸੀ ਜਾਚਿ 
ਰਹੀ ਬਹੁਤੇਰੀ,ਤਰਜ ਤਰਜ ਬਰਜੀ ਦਿਢਚੀਤ॥੮॥ ਆਪਹਿ ਕਰੀ ਪਕਾ- 
ਵਨ ਪ੍ਰਿਤ ਜਤ, ਪੰਚਨ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਿ ਤਯਾਰ । ਛਾਛ ਧੂਪ ਦੇ ਸੈਘਨੀ 
ਸਰਾਦਲ, ਗਠੈ ਸਹਤ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰਿ। ਚਰਨ ਨਗਨ ਗਮਨੀ ਤਬਿ 

੧੫ ਗੀ ਹਰ ਹੈ ਨ ਹਰ ਕੁ ਤਰ 7 
ਭਾਰ ਉਠਾਇ । ਕਰੋ ਨ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੁਇ ਤੇਰੀ, ਸਭਿ ਤੇ ਬਡੀ 
ਮੁ ਆਇ । ਕਿਸੂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਕਾਰ ਨ ਕੀਨਸਿ, ਮਨ 

_ ਬਢਾਇ॥ਇਮ ਕਹਿ ਮਿਲਯੋ, ਉਤਾਰਜੋ ਸਿਰ ਤੇ, ਮਾਤ ਜੋ 
ਕਰਾਇ' ॥੧੨॥ ਮੋਟਿ ਰੋਟਿਕਾ ਗੱਠੇ ਸੈਗ ਕਰਿ ਬ੍ਰਿਧ ਤਬਿ ਸਰਾ 
ਕਰਿ ਖਾਇ । ਪਾਨਿ ਛਾਛ" ਕਰਿ ਕਵਰ” ਪਾਇ ਮੁਖ, ਰੁਚਿ 
ਰਹਯੋ ਅਘਾਇ।“ਸਤ ਕੋ ਵੁਧਤਿ ਜਨਨਿ ਜਬਿ ਜਾਨਤਿ ਸਭਿ ਤਜਿ 
ਤਿਸ ਕੌ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇ। ਤਿਮਿ ਹੈ ਮਾਝਾ!ਮੁਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਸ ਛੁਧੀਤ 
“ਜਿਤਨੇ ਅੰਤਿ ਉੱਤਮ ਤੇ ਮਗੰਝਲੀ (ਲੋਕ) ਹੋਣਰੇ, ( ਉਸ ਸਪੁੱਤ੍ )_ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ 
ਦਾਸਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਕੇ । ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ (%) ਨਾਲ । “ਬਕਾਨ । “ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਬੜਾ 
“ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ । $ਲੱਸੀ । ਬੁਰਕੀ, ਗ੍ਰਾਹੀ । 

ਆਂਪ੪=-ਚੈੱਪ ਜੁ ਸਤ ਚਾਹਿ । 

ਹੈਂ 
ਪੀ ਰੀ 3 2,% 

੬ ੧) ਕਤ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੯੮ ) ਰਾਸਿ ਤੇ ! ਅੰਸੂ ਤੋ, 

ਲਖਿ ਕੈ ਸਹਿਸਾਇ) ॥ ੧੩॥ ਰੈਗਾ ਸਨਿ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਬਿਖਾਨੀ ਸੁਕਚਤਿ 
ਦੀਨਮਨਾ ਕਰ ਜੋਰਿ । “ਗਾਦੀ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ੁਭ ਬਖਸ਼ਹ ਸ਼ਰਨਿ ਪਰੀ 
ਦਾਸੀ ਮੈਂ ਤੋਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੇਵਤਿ ਭੇ ਗੁਰ ਚਰਨ 
ਨਿਹੋਰਿ'ਤਮਰੇ ਸਮਸਰ ਅਪਰ ਨ ਲਖੀਅਤਿ ਸੈਕਟ ਅੰਧਕਾਰ ਕੇ ਭੋਰ'। 
॥ ੧੪ ॥ ਭਈ ਅਵੱਗਜ਼ਾ ਛਿਮਹੁ ਗੁਰੂ ਸਿਖ,ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਜਾਨ। 
ਕੇਵਲ ਬਡੇ ਪੋਮ ਕੋ ਹੇਰਹਿੰ ਨਹਿ ਕਛ ਭੁਖੇ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ? । ਕਹਤਿ 
ਸੁਨਤਿ ਇਮ ਬ੍ਰਿਧ ਤਬਿ ਕਰਿ ਕੈ ਚੁਰੀ ੫ਖਾਰੇ ਪਾਨ । ਤਿਸ 
ਛਿਨ ਬਹਮੋ ਬਾਯ ਬਹ ਬਲ ਸੋਂ ਜਲਧਰ ਗਰਜਯੋ ਗਗਨ ਮਹਾਨ ॥੧੫॥ 

ਤੜਿਤਾ' ਲਸ਼ਕਤਿ ਤੇਜ ਅਧਿਕ ਧਰਿ ਦਸਹੁ ਦਿਸ਼ਨਿ ਮਹਿੰ ਕੀਨ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਹੁੰ ਮੇਘ ਹੈ ਸੁਭਟ ਮਹਾਂਬਲਿ,ਛਟਾ ਖੜਗ ਥਰਕਾਵਤਿ"ਪਾਸ। 
ਜਨ ਹੇਰਤਿ ਬਿ੍ਧਕੋ ਤਬਿ ਪ੍ਰੋਰਤਿ-ਬਰਕੋ ਦੇਹ ਪੂਗੀਅਹਿਆਸ'-। ਪਿਖਿ 
ਲੱਛਨ ਬਿਸਮਤ ਹੁਇ ਹਰਖਜੋ “ਹਇ ਹੈ ਲੰਦਨ ਬਲ ਕੀ ਰਾਂਸਿ” ॥੧੬॥ 
ਬੋਲਯੋ ਬਡ ਉਤਸਾਂਹ ਬਵਾਵਤਿ “ਪੈਨ ਮਾਤ ! ਆਵਨ ਭਾ ਤੋਹਿ। ਬਲੀ 
ਬਿਸਾਲ ਖੜਗ ਖਰਨੈਂ ਕਰ ਧਰਿ ਮਗ਼ਲਨ ਮਾਰ ਗੁਰ ਬਡ ਹੋਹਿ।ਗਾਦੀ 
ਤਜਹਿ ਤਖਤ ਪਰ ਬੈਠਹਿ ਅਸ ਲੱਛਨ ਦੀਖਤਿਹੈਂਮੋਂਗਿਰਣ ਪ੍ਰਿਯ, ਰਣ 
ਘਮਸਾਨ ਮਚਾਵਹ, ਦੁਸ਼ਟ ਖਪਾਵਹਿ ਕਾਰ ਕੌ ਕਹ” ॥ ੧੭ ॥ ਜਥਾ ਸੁ 
ਕੰਦਕ”" ਵਟਾ ਮੈਂ ਅਜ ਵਰੇ ਤਿਮ ਮਜਨ ਫੌਜ ਜੈਜਿਤਮ ਰਹਾਵਾਂ 
ਮੁਝਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਸ ਭਿਮਤੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤਹਿ ਆਸ ਜੁ ਥੀਸ'ਪੀਰੀ ਅਰੁ ਮੀਰੀ 
ਜੁਗ ਧਾਰਹਿ ਨਾਮ ਸੁ ਹਰਿ ਗੰਵੰਦ ਜਗਦੀਸ਼ । ਜੋਧਾ ਪੁਗਟਹਿ ਸਦਠ 
ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਤਹਿ ਅਨਗਨ ਸ਼ੱਤ ਮਹੀਸ਼ ॥ ੧੮ ॥ ਸੁਨਹੁ ਮਾਤ ਤੈਂ ਸੁਜਸੁ 
ਲਿਯੋ ਬਹੁ ਜਨਮਜੋ[ਰਾਮ ਕੌਸ਼ੌਲਯਾ ਜੈਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਯਾਮ ਦੇਵਕੀ ਜਾਏ 
ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਭਏ ਅਬਿ ਤੰਸ/ਅਤਿਸ਼ੇ ਪੁੰਨਨਿ ਕੌ ਵਲ ਪ੍ਰਗਟਹਿ ਸੁੰਦਰਰੂਪ 
ਸ਼ਰਬ ਹੀ ਬੈਸ । ਅੰਗ ਬਿਲੰਦ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਹੋਵਹਿੰ,ਬਲ ਕੀ ਸਮਤਾ ਹੋਇ 

“ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ । ਦਸੈਕਟ ਰੂਪੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ (ਹੋ ਆਪ) । ੧ਬਿਜਲੀ । “ਬਿਜਲੀ ਹੁਪ 
ਭਲਵਾਰ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਰਿਹਾਂ ਹੈ । “ਮਾਨੋ (ਬਦਲ) ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਧ ਨੂੰ ਪੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
(ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ) ਵਰ ਦੇਕੇ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ । ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ “ਧਰਦੇ । ਭੂਖ । ਤੂੰ ਤਪੇ, ਆਸਾ ਜੁ (ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂ) ਹੋਵੇਗੀ 

੧੫੧੩-ਜਨ੍ਹੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ੧੮੯੯ ) ਰਾਸਿ ੩ । ਅਸ ੩ 
ਨ ਹੈਸ॥ ੧੯॥ ਸੋਲਹਿ ਸੈ ਇਕਵੈਜਾ ਸੇਮਤ ਮਾਸ ਅਸੋਜ ਇਕੀਸਵ” 
ਜਾਨਿ।ਬੁੰ ਢੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਜੋ ਤਿਸ ਦਿਨ ਸੁਨਤਿ ਸ਼੍ਰੋਨ ਭਾ ਅਨਦ ਮਹਾਨ' 
ੈਨੁ ਧੈਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਤੁਮ ਸੇਵਤਿ ਬਾਂਛਤਿ ਦੇਵਤਿ ਦਾਨ” ।ਕਰਿ 
ਬੈਦਨ ਪੁਨਿ ਪੁਨਿ ਕਰ ਬੈਦਤਿ ਹਰਖਤਿ ਉਰ ਘਰ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨ॥੨੦॥ 
ਤਤਛਿਨ ਮਿਲੇ ਦਾਸ ਗਨ ਦਾਸੀ ਬਿਗਸਤਿ ਬਦਨ ਦੇਖਿ ਸੁਖ ਮਾਨਿ ! 
ਕਹਹੁ ਮਾਤ ਬਾਂਛਤਿ ਅਬਿ ਪਾਯਹ ਸੇਵੇ ਭਲੀਭਾਂਤਿ ਹਿਤਠਾਨਊਮਸਭਿ 

_ਕੌ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਹ ਮ੍ਰਿਦ ਬਚ, ਆਈ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਥਾਨ । ਸਭਿਨਿ 
ਗੁਰ ਕਹੁ ਧਕਾਨਧਾਰਿ ਕਰਿਨ ਮਹਿਚਰਨ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਿ॥੨੧॥ਜਿਸ 
ਦਿਨ ਮਾਤ ਗੈਗ ਬਰ ਲੀਨਸਿ ਤਿਸ ਦਿਨ ਸੁਤ ਚਾਹਤਿ ਸੋ ਜਾਇਤਸ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰ ਤਿਹ ਬਲ ਪਹੁੰਚਹਿ ਉਰ ਮੈਂ”ੋਂ ਬਿਧ ਕੌ ਧਕਾਨ ਧਰਾਇ । 
ਕਰਿ'ਅਰਦਾਸਿ ਅਹਾਰ ਸੁ ਬੈਟਹਿ, ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਸਭਿ ਸੇਵ ਕਰਾਇ । 
ਨੰਦਨ ਬਾਂਛਤਿ ਨੰਦਨ ਪਾਵਹਿ; ਅਬਲੋ` ਫਲ ਦਾਇਕ ਵਹਿ ਥਾਇ” ॥ 
੨੨॥ ਗ੍ਰਿਹ ਲਗ ਆਵਤਿ ਗੋਗਾ ਪਗ ਸੋਂ ਬਕਤਿ ਭਈ ਬਹੁ ਮ੍ਰਿਦੁਲ 
ਸਰੀਰ ।ਅਸਨ ਖਾਨ ਪੁਨ ਕੀਨਸਿਕੁਛ ਨਹਿੰ;ਸੂਕੋ ਅਧਰਨ ਪੀਨੋਂ ਨੀਗ 
ਚਰਨ ਅਰੁਨ ਅਤਿ ਰੁਧਿਰ ਚੁਵਤਿ ਜਨੁ ਲਪਟੀ ਧੂਰ ਅੰਗ ਅਰੁ ਚੀਰ। 
ਛੁਧਤਿ ਤ੍ਰਿਖਤਿ ਪੁਨਿ ਸ਼ਰਮ ਬਹੁ ਹੋਵਾ ਤਉ ਤੇ ਤਜੀ ਨ ਧੀਰ॥੨੩॥ 
ਸਰਬ ਆਰਬਲ ਸੁਖ ਸੋਂ ਬੀਤੀ ਨਹੀ' ਬਿਸਾਦਿ ਭਯੋ ਕਬਿ ਕੋਇਗਮਨ 
ਪੰਥ ਕੋ ਕਯੋਂ ਕਬਿ ਕੀਨਸਿ, ਅਤੇ ਅਲ ਅਗਤਿ ਲਈ ਬੱਚ । ਜੀਨ 
ਨੀਠ ਘਰ ਆਨਿ ਪਹੁੰਚੀ ਪਾਇ ਸੁ ਬਾਂਛਤਿ ਹਰਖਤਿ ਹੋਇਕਛੂ ਖੇਦ ਕੌ 
ਗਿਨਤਿ ਨਹੀ' ਮਨ ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਖੋਇ ॥੨੪॥ ਉਸ਼ਨ ਉਦਾਕ' 
ਕਰ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਦਾਸੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਸੇਵ। ਤਬਿਲੋ ਸੈਧਯਾ ਭੀ 
“ਰਵਿ ਅਸਤਜਯੋ"ਕਹਤਿ ਭਈ“ਕੋਜਨ ਲਿਹੁ ਜੇਵ।ਪਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ 
ਅਸਨ ਅਚੌਂਰੀ ਕਰਤਿ ਉਡੀਕਨ ਬੈਠੀ ਏਵ” । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਦਨ 
ਅਨੰਦ ਮਨ ਠਾਨਹਿ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਨਰ ਗੁਜਦਰਲਪਲਾਵਤ ਕਾਰਕ 
ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਪੁਨ ਕੀਨ$?। ਭਨੀ ਬਾਰਤਾ ਸਰਬ 
੧੧੬੫੧ ਰ ੩ ਰ ਨੰ ਜਤਨ ਕਪ ਹਸ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ 
ਹੇਵੇ ਉਹ (ਐਉਂ ਕਰੇ) । $ਪੁਤਰ ਦੀ ਇੱਛ। ਹੋਵੇ ਤਦ ਪੁਤਰ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਤਕ ਫਲ ਨੂੰ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ ਬਾਇ ਹੈ । “ਤੱਤ ਪਾਣੀ । #ਦਾਸੀਆੰ ਨੇ ਕਿਹ ਲੋਜਨ ਛਕ ਲਓ । “ਮਾੜਾ ਜੀ ਨੇਕਿਹ॥ 

੧੫੧-ਜਾਚਹਿ । 1੫੪-ਅਫਨੈ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੦੦) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੩. 

ਛੋਰ ਤੇ “ਪੁੱਤ ਖੜਗ ਧਾਰੀ ਬਰ ਦੀਨਿ । ਸੇਵ ਬਿਲੋਕਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਅਤਿ 

ਅਧਿਕ ਅਧਿਕ ਕਹਿ ਬਾਕ ਪ੍ਰਬੀਨ'। ਪੀਰੀ ਮੀਰੀਬਰਤਹਿ ਦੋਨਹੁੰਡੀਲ 

ਬਿਲੈਦ,ਸਬਲ ਹੁਇ ਪੀਨ'॥੨੬।ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪ ਕੀ ਤੇਬਰ ਪਾਇਸਔੌਚਕ 

ਭਏ ਸ਼ਗੂਨ ਸ਼ੁਭ ਆਇ। ਗਰਜਕੋ ਘਨ ਅਰੁ ਚਮਕੀ ਤੜਿਤਾ ਤਿਨ ਕੇ 

ਦੇਖਿ ਬਿੱਧ ਹਰਾਖਾਇ।-ਬੈਠਹਿ ਤਖਤ, ਮਹਦ ਹੁਇ ਜੋਧਾ ਰਣ ਪ੍ਰਿਯ; 
ਹਨਹਿੰ ਚਿਪਨਿ ਸਮੁਦਾਇ । ਗੁਣ ਬਿਸ਼ਾਲ, ਨਿਜਬੈਸ ਬ੍ਰਿਧਾਵਹਿ; ਗੁਰ 
ਘਰ ਮਹਿ ਅਸਸਤ ਉਪਜਾਇ-1॥੨੭॥ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏਗ੍ਰ ਅਰਜਨ 

_ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ੈਤਨਿ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰ “ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਸਬਲ ਜਲ! ਪਲ ਮਹਿ ਪੂਰ; 

ਪੂਰਨ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕਰਹਿ ਇਕ ਬਾਰ । ਖੈਕ ਗਾਵ ਤੇ, ਰਾਵ ਰੈਕ ਤੇ; ਮ੍ਰਿਤ 

ਜੀਵਾਇੰ ਜਿਵਤਿ ਦੇ ਮਾਰਿਅ ਚਲਚਲਾਵਹਿੰ, ਚਲਤਿ ਬਿਰਾਵਹਿੰ, ਬਾਕ 

ਅਮਿਟ ਹੈਂ, ਪਰਗਟ ਸੈਸਾਰ ॥੨੮॥ ਅੰਤ ਸੈਤਾੱਕੋ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵਹਿ; ਸੁਰ 

ਨਰ ਅਸੁਰ ਜਾਤਿ ਸਭਿ ਹਾਰਿ । ਸਤ ਹੁਕਮ ਕੌ ਫੇਰ ਨ ਸਾਂਕਹਿੰਹਸਗਰੇ 

ਸਾਦਰ ਲੈਂਸਿਰ ਧਾਗਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤਪਕੀ ਮੂਰਤਿ;ਆਤਮ ਗਜਾਨੀਗਨ 
ਗਨਸਾਰ”। ਜਿਹ ਸੇਵੇ ਬਾਂਛਤਿ ਹਇ ਪ੍ਰਪੰਤ, ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਕੇ ਦੁੰਦ 
ਬਿਦਾਰ॥੨੯॥ਵੋਹਰਾ॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਗੁਨ ਬ੍ਰਿੱਧ ਕੇ ਬਰਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਆਪ। 
ਜਿਗ ਤਿਨ ਦਾਤਾ 

“ਵੜੇ, ਭਾਂਵ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ । “ਤਕੜੇ । “ਸੁੱਕੇ ਹੈਂਏ ਥਾੰ ਜਲ ਨਾਲ । ਸਮ
ੂਹ 

ਜੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਕਾਲੇ। __ “ਸੈਤ ਨੂੰ ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਦ
ਾ ਜਗਤ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, # ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇ । ਨਿਰੇ ਅਭਤਾਸੀ ਯਾ
 

ਤਪਸ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦ। ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਿਰੇ ਚੇਲੇ ਇਕੱਤ੍ ਕਰਨ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਮੈਤ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇ । ਓਹ ਗੁਹੂ ਘਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਭਗਤ ਮੈ, ਪਰ 

ਮਹਾਂ ਕਲਾਵਾਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁੀਤਮ ਸੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਆ ਸੈਗਤਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਨਮਿਤ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਜ ਨੂੰ ਬੀ ਮੌਤ ਤਵਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣ। ਆਤਮ ਸੱਤਜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪਰ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ 

ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਰਤਦੇ । ਇਸੇ _ਲਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਹ 
ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਆਪ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਫਰਤਕੇ ਵਰ ਦਾਨ_ਨਹੀਂ' ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ 

ਝੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਕ ਪਤਿੱ੍ਰਤਾ ਦੇਢੀ ਇਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਜੱਗਜਾਸੂ ਬਣਕੇ 

ਹਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਿੰਧ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰ ਯਾਚਨ ਲਈ ਕਿਹਾ 

ਸੀ। ਬ੍ਰਿੱਧ ਜੀ ਮਾਤ! ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਕੇਂ ਪੂਰ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੌਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ 

_ਇਸ਼ਾਰ ਲਖਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 



__ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ੧੯੦੧ __ਰਾਸਿ੩। ਅੱਸੂ ੪ 
ਕਰੀਧੈਨ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਪਾ੫॥ ੩੦ ॥ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦੀ 

ਘਰ ਬਿਖੈ ਕਲਪ ਤਰੁ ਜਿਮ ਪਾਇ। ਤਿਮ ਪਰਸਨ ਗੈਗਾ ਭਈ ਢਿੰਤਾ 
ਸਕਲ ਮਿਟਾਇ॥੩੧॥ ਮੋਰਠਾ ॥ਪਤਿ ਕੋ ਅਸਨ ਅਚਾਇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੈਠੀ 
ਕਿ ਪਨ ਆਪਨ ਭਖ ਆਲਿ ਜਿਤ ਚਿੰਤਾ ਕਾਠੀ ਬਿਕਟ' ॥੩੨॥ 
ਨਿਸ ਮਹਿ ਆਨੰਦ ਮਾਨਿ; ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਹ੍ਰੈ ਰਹੇ। ਤਿਨ ਪਦ ਬੈਦਨ 
ਠਾਨਿ, ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਨ ਕਹੇ ॥ ੩੩ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ 
੍ਰੰਥੋਰਿਤਿਯ ਗੇ 'ਛਾਈ ਬੁੱਢੇ 3 ਬਰ ਲੋਲਾਂਪੁਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤਰਿਤਯੋ ਅੰੂ। ੩ ॥ 

੪. [ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ] । 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਉਰ ਗੈਗ ਜੁਤ ਪਰਮ ਪਲ ਤੇ ਸਾਰ ਚਹਤਿ 
ਪੁੱਤ ਬਡ ਤੇਜ ਮਯ ਜਿਹ ਸਮ ਦੁਤੀ ਨ ਕੌਇ॥ ੧॥ ਕਬਿੱਤ । ਬ੍ਰਿੱਧ ਬਰ 

ਰੀਗ ਗਰਕ ਧਰਜੋ ਹੈ ਤਬਿ ਦੈਪਤਿ ਅਨੰਦ ਭਏ, ਦਾਸੀ ਅਰ 
ਦਾਸ ਗਨ। ਔਰ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਭਾਰੀ ਸੁਨਿਂ-ਗੁਰੁ ਅਵਤਾਰੀ 
ਪ੍ਰਗਟੈ ਗੋ ਜਿਸ ਜਾਸ ਗਨ” । ਹੋਇਗੀ ਬਧਾਈ, ਹਮ ਬਾਂਛਤਿ.ਕੋ ਪਾਈ, 
ਤਬਿ ਲਹੈਂ ਗੇ ਦਰਸੁ ਕਰੈ ਪੂਰਨ ਕੀ ਆਸ ਗਨ" । ਬਢੈਂ ਗੇ ਬਿਲਾਸ 
ਗਨ ਹੇਰੇਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਨ, ਸ਼ੱਤ ਹੈਂ ਉਦਾਸ ਗਨ, ਲਹੱਗੇ ਬਿਨਾਸ਼ 
ਗਨ-॥ ੨ ॥ ਮੈਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮੈਂ ਅਨੰਤ ਹੀ ਬਿਚਾਰੈਂ ਚਿਤ, ਸਮ 
ਕੁਗਵੈਤ ਕੇ, ਮਿਲੈਂਗੇ ਅੰਤ ਤਾਂਹਿ ਸੋਂ” । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਉਰ ਧਾਰਜੋ 
-ਜੋ ਉਚਾਰਯੋ ਸ੍ਰਾਪ ਤਾਂਕੋ ਸੱਤ ਹਨਿ ਬਨੈ;ਹੀਨ ਢਲ ਨਾਂਹਿ ਸੋ ਪੁੱਤ ਤੇ 
ਪ੍ਰਥਮ ਭਨਜੋ,ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਭੋਗਜੋ ਜਾਇ,ਜੋਗਤਾ ਇਹੀ ਹੈ: ਦੁਖ ਸੁਖ ਸੇਵੇ 
ਚਾਹਿ ਸ ਬਚਨ ਅਮਿੱਟ ਹੈ, ਉਪਾਇ ਤੇ ਨ ਹੱਟ ਹੈ; ਅਨੇਕ ਹੀ ਪਲੱਫਿ 
ਹੈ, ਨ ਮਿਟੈ ਲਫਟਕਾਹਿ ਸੋ#-॥ ੩॥ ਇਤਨੇ ਮੈਂ' ਸੁਧਿ ਸੁਨਿ ਸੁਲਹੀ ਕੋ 
ਆਗਮਨ,ਬਾਹਨੀ ਸਹੈਸੁ ਪੰਚ ਸੈਗ ਭਟ ਭੀਰਕੀ।ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕੋ ਮੀਤ;ਤਾਂ 
ਪੈ ਪੱੜ੍ਕਾ ਪਠਾਇ ਨੀਤਿ//ਹਮਕੋ ਅਨੀਤ ਭਈ;ਰੀਤਿ ਨ ਗਹੀਰ ਕੀ'। 
ਜੇਠੋ ਮੈਂ ਸੁ ਬੈਠੋ ਰਹਨੋ, ਲਘੁ ਨੇ ਇਕੈਠੋ ਧਨ ਲੀਨਿ ਗੁਰਿਆਈ ਨ 
ਸਹਾਇ ਤੋਹਿ ਬੀਰ ਕੀਂ”।ਐਸੇ ਸੁਨਿ ਆਯੋ ਸੈਗ ਅਧਿਕ ਸਮਾਜ ਲਯਾਯੋ, 
" ਕਠਨ । "ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਭ ਦੀ । “ਤਿਸ ਪੂਤੂ ਨਾਲ । “ਭੇਗੀਏ । ੬ਅਨੋਕ 
ਹੀ (ਤਗਾਂ) ਬਦਲੀਏ ਤੇ ਲਫਕ/ਈਦ (ਡਾਵ ਦੇਰੀ ਪਾਈਏ) ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ । “ਸੈਨਾ 
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ । (ਜੋ) ਵਡਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ 
ਊਹ ਅਨੀਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ੯੩ ਸੂਰਮੇ ਢੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੦੨) ਰਮੰਨ ੩। ਅੰਸੂ ੪. 

ਜੇਨ ਕੇਨ ਰੀਤਿ" ਲੀਨਿ ਆਗੜਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕ। ॥8॥ ਕੀਨਸਿ ਖੁਟਾਈ 
-ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਾਂਧਿ ਲੋਊਂਹਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਾ ਲੂਟਿ, ਦੇਊ ਮੈਂ ਸਜਾਇ ਕੋ। 
ਮੀਤ ਪਰ ਕਰੋਂ ਉਪਕਾਰ ਕੌ ਸਿਧਾਰਿ ਕਰਿ-ਆਜਯੋ ਰਿਸ ਧਾਰਿ ਕੇ ਲੋ 
ਅਨੀ ਸਮੁਦਾਇ ਕੋ।ਸਾਰੋ ਭੇਵ ਸੁਨਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਮੇ ਜਾਨਿ ਲੋਵ'-ਆਇ, 
_ਅਹੈਮੇਵ ਜੁਤ ਜਮਨ ਕੁਦਾਇ ਸੋਂਹੋਇ ਫਲ ਸ੍ਰਾਪਕੋ ਅਵਾਸਤਜੈਂ ਆਪ” 
ਕੋ ਸਮੇਤ ਹੈ ਸੈਤਾਪ, ਪਰੈ ਭਾਜਰ ਸਥਾਇ ਸੋਂ“-॥ ੫॥ ਘਰ ਕੇ ਸਮਾਜ 
ਲਾਦਿ, ਨਰਨਿ ਬਿਸਾਦ ਭਯੋ, ਚਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ;ਤ੍ਰਾਸ ਧਰਿ ਸੈਨ ਕੱ”

 

ਨਗਰ ਕੇ ਸੈਗ ਨਰ ਚਲੇ ਹੈਂ ਦੁਖਤਿ ਉਟ; ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਗਾਰਿ ਦੇਤ, 
ਆਉ ਚੰ ਉਆ ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਕੌ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਏ,ਬਸੇ 

ਹੈਂ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਕੀਨ ਸੈਨ ਜਾਇ ਰੈਨ ਕੋ”।ਗੁਰੂ ਗੁਨ ਗਾਵੈਂ,ਸਤਿਨਾਮ ਸਭਿ 
ਧਯਾਵੈਂ, ਸਿਖ ਸੈਗ ਸੁਖ ਪਾਵੈਂਹਯੋਂ ਅਲਾਵੈਹਮੇ ਕੈ ਨ ਕੋ” ॥੬॥ “ਸੁਲਹੀ 
ਜਮਨ'” ਆਯੋ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ; “ਸੈਗ ਚਮੂ ਲਯਾਯੋ; ਭਯੇ ਹੇਤ 
ਮੇਰੇ ਆਵਨੋ। ਸੱਤਰ ਹੈ ਸਹੋਦਰ”ਸੁਤੜਾਗ ਗਯੋ ਘਰ ਅਬਿ; ਜਾਇ ਮਿਲਾ 

“ਜਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਜਾਣ ਲਿਆ । "ਜਮਨ=ਯਵਨ (ਆਯੋਨੀਆਂ=ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਵਾਸੀ=) 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ । __ ਕੋ“-ਦਾਇ--ਸੇਂ=ਖੋਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ । “ਆਪਣਾਂ । “ਦੁਖ ਸਮੇਤ 

ਹੋਕੇ ਭਜੜ ਪਏਗੀ ਇਸ ਬਾਂ ਤੋਂ । ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਤੂਰ ੫ਏ, 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੌਜਾਂ ਦਾ ਭਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਦ (=ਦ੦) ਹੋਇਆ (ਅ) “ਤ੍ਰਾਸ ਧਰ ਸੈਨਕੋ” ਐੱਗੇ 

ਜਾਇਗ। ਕਿ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਤਰ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੀ' ਬੀ ਨਾਲ ਟੂਰ ਪਏ । “ਤਿਰਾਂ । 

#,ਆਪਣੀ ਹੱਖਿਆ ਲਈ ਆਤਮ ਬਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 

ਏਬ ਥੀ ਵਰਤਿਆ । ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਢੇਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ 
ਛਾ 

ਲਈ ਆਪ ਉਠਕੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਦੂਸਰਾ ਵਿਚ ਭੇਤ ਇਹ ਬੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਮੰਹਾਂ ਤਕਾਗੀ ਸੈ । 

ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ_ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜੁਲਮ ਨਾਲ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ ਮੈਂ ਵੈਰ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਸਕਾਂਗਾ । ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ 

_ ਫ੍ਚਿ ਨਗਰ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਲਟੀਵੇ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਖਤੰਟੇ ਵਿਚ ਪਵੇਂ, 

ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਨੂੰ ਖੁਨ੍ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤਰਾਂਗ ਹੋਣ ਦਾ ਨਕਲ਼ਾਂ 

ਬਨ ਵਿਖਾਯਾ । ਵਝਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਪੱਛੋਂਕ ਦੇ ਰੁ= ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁ ਮੀਲ ਤੇ ਹੈ; 

ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਬਢ ਹੇਠ ਬੜਾ ਅਵਤਾਰ ਅਸਥਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ । ਪਿੱਤੋ' ਬਾਹਰ 
ਇਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਛੇਵੇ' ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਲ ਕੁ ਪਰੇ ਛਿਹਰਟੇ ਦਾ ਖੂਹ ਤੇ 

ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਮੈਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂ 

ਸਤਿਗੂਗਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਂਰ ਕਾਬਜ਼ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ੬, ਗਾਸਿ ੩1 :8੪, 

ਆਗੇ ਕਰੋਂ' ਤਿਸੇ ਹਰਖਾਵਨੋ । ਆਵੈ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਿ ਖੇਚਲ ਕਰੈਗੋ ਬਹ; 
ਯਾਂਪ ਰੋਕੋਂ ਜਾਇ,ਭਯੋ ਕਾਜ ਮਨ ਭਾਵਨੋ।-ਕਰਯੌਤਬਿ ਜਾਵਨੋਪਦਾਰਥ 
ਸੁਹਾਵਨੋ ਲੈ, ਹੋਇ ਗਰਬਾਵਨੋ'ਬਿਸਾਲ ਚਿਤਚਾਵਨੋ॥7॥ਮਿਲਯੋ ਜਾਇ 
ਆਗੇ,ਦੇਖਿ ਦੋਉ ਅਨੁਰਾਗੇ ਮਨ”,ਗਰੇ ਸੈਗ ਲਾਗੇ,ਪੁਨ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਾਇ 
ਕਰ । ਜ਼ਾਵਤ” ਕੇ ਹੇਤ ਧਨ ਦੀਨੋ ਹਿਤ ਕੀਨੋ ਬਹ “ਆਦੇ ਹੋ ਕਰਮ“ 
ਧਰਿ ਮੋਤਸੁਖਦਾਇਕਰਿ'।ਸਲਹੀਭਨਤਿ“ਮੈਂ ਨ ਲੋਵੋਂ ਧਨ, ਅਨਬਨ” 
ਦੇਨੋ ਬਨੇ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਮਾਨੈ ਜਗ ਭਾਇ ਕਗਿਬਾਂਛਤਿ ਕੋ ਪਾਇਕਰਿ,ਸੀਸ 
ਕੌ ਨਿਵਾਇ ਕਰਿ ਭੇਟਨਿ ਚਢਾਇ ਕਰਿ; ਬਨੈ' ਸਿਖ ਆਇ ਕਰਿ॥੮। 
ਸੈਯਾ ॥ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੁਲਹੀ ਸੈਂ ਭਨੰ “ਸੁਨਿ ਮੀਤ ਗੁਰੂ ਘਰਕੋ ਇਹ ਜਾਨਿ 
ਪ੍ਰਸਾਦੂ।ਧਨ ਦੇਗ਼ ਕੇ ਹੇਤ ਦਯੋ" ਤੁਮ ਕੋ, ਲਿਹੁ ਆਪ;ਕਰੋਂ ਹਮਰੋ ਅਹਿ- 
ਲਾਦੂ।ਬਿਸਵਾਸ ਬਿਸਾਲ ਅਹੈ ਤੁਮਰੇ ਪਰ;ਦੇਖ ਸਕੋ ਨਹਿ ਮੋਰ ਬਿਸਾਦੂਾਂ। 
ਬਲ ਸੈਗ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਰਿਖੁ ਘਾਇਕ”” ਕੋ ਨ ਸਕੈ ਕਰਿ ਮੋ ਸੋਂ 

'॥। ੯॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਸੁਲਹੀ ਸਲਾਹੈ “ਤੁਮ ਸਖਾ ਹੋ ਬਿਸਾਲ ਮੇਰੇ 
ਤੋਰੀ ਸੁਧਿ ਸੁਨਿ ਕੈ ਚਢਾਈ ਕਰਿ ਆਇਉ । ਬੈਧੋਂ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ, 
ਲੋਹੁੰ ਮੈਂ ਪਕਰਿ ਕਰਿ, ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਕੌ ਸਗਰੀ ਲੁਟਾਇਉ' । 
ਤੋਹਿ ਸੋਂ ਮਿਲਾ੫ ਕਰਿ, ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਿ, ਰਿਪੁਨਿ ਸੰਤਾ੫ ਕਾਰ, 
ਸ਼ਾਹ 
੪੦ 

ਦਰ 
ਪਾਸ ਜਾਇਉ । ਸਭਿਕੋ ਸੁਨਾਇਉਂ, ਗੁਰੂ ਤੁਮਹਿ ਬਨਾਇਉਂ;ਸਖਾ 
ਸੁਖਦਾਇਉ ਬਿਸਾਲ ਜਸ ਪਾਇਉ” ॥੧੦॥ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਬਖਾਨੀ “ਸਾਧ 
“੨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਠਾਨੀ,ਸ਼ੁਭ ਕੀਰਤਿ ਮਹਾਨੀ ਜਗ ਭਈ ਸਖਾਂ ਦੋਇਕੀ”। 
ਨਿਤ ਆ ਰਿਪੁ ਪੁਰੀ ਕੋ ਉਜਾਂਰੁ ਕਿਯੋ, 
ਵਸਤੂ ਨ ਕੋਇਕੀ"। ਮਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਤੁਮ ਨਾਮ ਲੀਏ ਕਾਮ ਹੋਹਿ, ਆਪ 
ਚਲਿਆਏ ਪੁਨਿਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਆਲ ਚ ਕੱਤ ਕੀਨਿ"£ ਦਾਤ ਕਾਜ 
ਕੋ ਸੁਧਾਰ ਦੀਨਿ;ਮੋ ਪੈ ਉਪਕਾਰਕੀਨਿ;ਰੀਤਿ ਤਰੁਤੋਇਕੀ"॥੧੧॥ਸ੍ਰੈਯਾ॥ 

੧ ਹੋ ਕਰਜੇ । ਪੰਚਰ ਜਿਦ ਚਾਂ ਕਰਕੇ । “ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ ਮਨ ਕਰਕੇ । "ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ 
ਆ, ਜ਼ਿਆਫ਼ਤ]। “ਕਿਪਾ । ੬ਸੁਖਦਾਈ ਕਰਨ ਲਈ । “ਇਹ ਅਣਬਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । 
₹#ਗਰ ਵਾਸਤੇ । ਮੇਰਾ ਦੁਖ । “ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ । "ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਗੜਾ । "ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ । 'ਦੋਹਾਂ ਮਿੱਟ੍ਰਾਂ ਦੀ । "%ਕੋਈ (ਕਿਸੇ)ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ (ਇਥੇ ਰਹੀ) । "“ਪੁਰਸ਼ । 
“#ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । "ਬ੍ਰਿੱਛ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਰੀਤੀ, ਦੇਇ ਮਿਲ ਇੱਕ ਲੂਪ ਦੂੰਦੇ ਹਨ । 
`. ਕਂਪਾ:-ਚਢਾਇ ਨਰ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਠ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੦੪) _:. ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ 9. 

ਮੈਂ ਅਬਿ ਲੋਕ ਬੁਲਾਇ ਮਿਲਾਇਕੈ ਫੇਰ ਪੁਰੀ ਕੋ ਬਨਾਇ ਬਸਾਊਂ । ਜੇ 
ਉਜਰੇ ਉਜਰੇ ਸੋ ਰਹੋ,ਪੁਨਿ ਆਇਬਸੈਂ ਤਬਿ ਮੈਂ ਨ ਹਣਾਉਉ।ਆਪਪਯਾਨ 
ਕਰੋ ਘਰਕੋ ਸੁਖ ਹੋਹਿ ਤੁਮੈਂਇਮ ਨੀਤ ਮਨਾਉਂ?ਸ਼ਾਹਸੋਂ ਮੇਲਰਹੋ ਨਿਤ 
ਬਾਢਤਿ ਦੌਗਨ"ਕਾਮ ਅਸੀਸਮੈਂਗਾਉਂ”।੧੨॥ਕਬਿੱਤ॥ਸੁਲਹੀ ਸੁਲਹੀ ਸੁਧਿ” 
ਮਹਾਂ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਕੂਰ ਆਨੰਦ ਬਿਲੈਦ ਤੇ ਬਦਨ ਮੁਸਕਾਇ ਕਰਿ। “ਗਯੋ 
ਭਾਜ ਜਾਨਿ ਦੇਹੁ, ਕਾਹੇ ਤਿਸ ਨਾਮ ਲੋਹੁ;ਰਾਖੋ ਨਿਜ ਗੇਹ ਸਭਿ ਨਗਰੀ 
ਬਸਾਇ ਕਗਿਵੇਰ ਬਸੈ ਆਇ ਕਰਿ ਬੈਰ ਕੋ ਲਗਾਇ ਕਰਿ, ਆਪ ਪੁਜ- 
ਵਾਇ ਕਰਿ ਧਨ ਸਮੁਦਾਇ ਕਰਿ” । ਦੀਜੈ ਮੋ ਸੁਨਾਇ ਕਰਿ, ਆਵੋਂ ਪੰਥ 
ਧਾਇ ਕਰਿ,ਤਬਿਹੀ ਗਹਾਇ ਕਰਿ ਦੇਵੇਂ ਮਰਵਾਇ ਕਰਿ॥੧੩॥ਐਸੇ ਕਹਿ 
ਧੀਰ ਦੀਨ ਮਿਲੈ ਦੋਉ ਬੀਰ ਸਮ“ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਯੋ ਨਿਜ ਧਾਮ 
ਆਇਉਊ।ਸੁਲਹੀ ਬਿਤਾਇ ਨਿਸਿ ਔਰ ਕਾਮ ਹੇਤ ਗਲੋ,ਹੁੜੋ ਪਾਤਿਸ਼ਾਂਹਿ£ 

ਨੀਕੋ ਸੁਧਰਾਇਉ । ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਕੋ ਪਯਾਨੌ ਕੀਨ ਮੰਦ ਮਤਿ 
ਸਮੀ੫ ਤੇ 

ਨਾਂਹੀ ਅਰੈ ਕੋਇਮਾਨ ਤੁਰਕੇਸ਼ੁ'ਬੈਨ ਮੈਂ ਜਥਾ ਅਲਾਇਉ'-॥੧੪॥ਰਾਮ- 
ਦਾਸ ਪੁਰੀ ਮੈਂ ਪਿੱਥੀਆ ਰਹਜੋ ਧਾਮਕਰਿ ਬੋਰੀਕੁਛ ਕੇਟਆਵੈ ਤਪਜੋ ਰਹੈ 
ਰਾਤ ਦਿਨ । ਲਾਲਸਾ ਦਰਬ ਕੀ-ਸਰਬ ਮੋਹਿ ਪੂਜੈਂ ਆਇ ਬਾਵੈ ਬੜਿ- 
ਆਈ=ਪਿਤ ਸਮਤਾਂ ਕੋ ਚਾਹੈ ਮਨ੯। ਸੈਗਤਾਂ ਅਨੁਜ ਪਾਸ ਜਾਤਿਕੋ'” 
ਬਿਲੋਕੈ ਸੁਨੈ,ਤਯੋਂ ਤੋਂ ਬਢੈ ਕੋਧ ਯੁਤ ਈਰਖਾਕੋ ਬੋਧਬਿਨ"'।ਜੈਂਸੇ ਪਟ- 
_ਬੀਜਲੋ ਚਹੜਿ ਰਵਿ ਬੀਜਨੋ ਨ ਜਾਨੈ ਤੇਜਛੀਜਨੋ""ਬਿਸਾਲਤਾ ਜਨਾਇ 

ਨਿਤ ਵਧਦਾ ਰਹੇ (ਤੇਰ) ਕੈਮ ਚੇਗੁਣਾ ਹੋਵੇ (ਇਹ) । “ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਸੁਧ ਲੈਕੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿਟਏ 
ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣਕੇ । ₹ਹਸਕੇ (ਕਹਿਆ) । “ਭਾਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ । “ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਟੂੰ । <(ਜੇ) 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ । ? ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ । “ਭਾਵ ਜਹਾਂਗੀਰ । ੯ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਨ 

ਵਿਖੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । "ਛੋਟੇ ਭਿਰਾ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ । "ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ । '` ਜਿਵੇਂ 
ਟਿਟਾਣ(ਮਾਨੋ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਜਣਾ ਕੇ ਚਾਹਵੇ)“ਰਵਿ--ਬੀ4 ਜਨੋਂ='ਕਿ ਮੈਂ ਬੀ ਸੁਰਜ 
ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ (ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੇ) ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਡੌਟਾਂਪਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । (ਅ) (ਰਵਿ -- 
ਬੀ “ ਜਨੋ=ਕਿ) ਸੂਰਜ (ਸੈਂ ਅਪਣਾ ਆਪ) ਜਣਾਵਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ (ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ 
ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਯਾ ਤਨ ਮੇਰ) ਤੇਜ ਛਿੱਜ ਜਾਵੇਗਾ । (ਦਿਨ ਵੇਲੇ 
ਟਿਟੋਣੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ) 

(ਝਾਕੀ ਪ੍ਰਯਾਯ €8 ਅਕਲ ਪੰਨੋ ੮ ਹ5]ਡੂਗ” 



__ ਲ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੦੫ ਗਾਸਿ ੩ । ਮਮ ੪. 

ਜਨ ॥੧੫॥ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਪੰਚਮ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੌ ਨ ਰੇਚ ਜਾਨੈ" ਸੂਧੋ ਈ ਸੁਭਾਵ 
ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਸ ਜਾਇ ਕਰਿ। ਪਰਉਪਕਾਰ. ਹੇਤ ਧਾਰਨ ਸਰੀਰ ਕਰਗ 

ਜਹਾਂ ਰੇਹੈਂ ਤਹਾਂ ਚਹੈਂ ਹਿਤ ਸਮਦਾਇ ਨਰ।ਪੁਰਬ ਕਰਾਏ” ਧਾਮ ਬਾਸਿਬੇ 

ਕੌ ਅਭਿਰਾਮ; ਜੇਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੇਨ ਬਜੈਂ ਤੇਤੋ ਕੀਨਿ ਬਾਇੰ ਬਰ । ਗਏ ਸੈਗ 

ਲੋਕ ਜੇਈ ਬਸੈਂ ਕਰਿ ਓਕਤੇਈ.ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਦੈਨ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁਖ ਪਾਇ 

ਉਰ॥੧੬॥ਪੁਨ ਲਗਵਾਯੋ ਕੁਪ ਮਹਿਮਾ ਅਨੂਪ ਭਨੀ,ਨਾਮ ਹੈ ਛਿਹਰਟਾ 
ਅਜੋ ਸੁ ਲਗ ਜਾਨੀਯਹਿ ॥ ਮੱਜਨ ਜੋ ਕਰੈਂ ਨਰ, ਪਾਪਨ ਸੋ ਪਰਹਰਿ 

ਜੋਗ ਹੈ ਸੁਰਗ“ ਕੇ ਸਗਲ ਸੁਖਦਾਨੀਅਹਿ ਮਾਸ ਮਾਸ ਪ੍ਰਤਿ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਇਸ ਥਾਨ ਆਨਿ”ਂਨੈਦਨ#ਅਨੰਦ ਲਹਿ ਨਾਰੀ ਦੁਖਹਾਨੀਨਹਿ।ਬਾਂਛੜਿ 

ਅਪਰ ਲਹੈ, ਦੋਸ਼ਨ ਕੌ ਦਹੈ ਨਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਿਲੌਦ ਹੋਇ 

ਮਾਨੀਅਹਿ ॥੧੭॥ ਕਬਿੱਤ।ਆਏ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਸੇਸ਼[ਲੇ ਉਪਾਇਨ ਕੌ 

ਬੂਝਿ ਬੁਝਿ ਜਾਤਿ ਹੈਂ ਵਡਾਲੀ ਗੁਰ ਪਾਸ ਕੋਅਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਸਕਾਰਥੇ 

ਕਰਤਿ ਨਰ ਅਰਪੈਂ ਚਰਨ ਤੀਰ;ਬੋਲੈ' ਅਰਦਾਸ ਕੌ।ੜੀਰ ਭਈਰਹੈਇਕ 

ਆਵਤਿ ਹੈ ਜਾਤਿ ਕੇਈ; ਸੇਵਾ ਕੌ ਕਮਾਵੈਂ ਕੇਈ ਹੇਰਿ ਸੁਖਰਾਸ ਕੌ”। 
ਕਰਤੇ ਕਰਾਹ ਬਹੁ ਬਰਤੇ ਉਮਾਹ ਹੋਤਿ ਹਰਤੇ' ਉਪਾਧਿ ਗਨ, ਧਰਤ 

ਪ੍ਕਾਸ਼'"ਕੌ॥੮ਖੁਰਾਸਾਨ,ਕਾਬਲ,ਪਿਸ਼ੋਰ;ਕਸ਼ਮੀਰਪੁਰਿਹ;ਪੈਨੀ;&੫; 

ਟੀਮੇਦੇਸ਼ ਆਵੈਂ ਦਰਸਾਨਿ ਹਿਤ"'।ਬਲਖਬੁਖਾਰਾ,ਮੁਲਤਾਨਤੇਮਹਾਂਨਨਰ 

ਸੈਗਤਿ ਪਹੁਚੈ ਆਇਭੇਟ ਅਰਪਾਨਿ'” ਹਿਤਔਰ ਦੁਰਿਦੁਰ ਤੇ ਹਦੂਰ 
ਪਰਲ ਤਲ ਲਆਕਗਲਅਲਆਆ==ਣਲਲਨ=<<=<<==ਅਨਅ&=====&੨੧੦੦੦੦੦੨੨੦੦੨੦੦੨੨੨੦੧੦੦੦੧੧੧੧੦੦੧੦੨ਜਾਾਜਾ ਨ ਰ੍ 

ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਚਕ ਭਰਬੀ ਛਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ੧ਬਣਵਾਏ । “ਘਰ । 

ਦਰ ਕਰਕੇ । “ਸੂਰਗ ਦੇ ਲਾਇਕ । ੬ਪੁੱੜੂ ਦਾ । ?ਹੋਰ ਵਾਂਛਤ (ਵਰ) ਲਏਗਾ । “ਦੇਖਦੇ 

ਹਨ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਭਾਵ (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੂੰ ! €ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ । '?ਗਜਾਨ । 

੧੧ਜਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। “ਅਰਪਣ । "₹ਹਜੂਰੀ ਵਿਦੇਂ 

#ਪਾ: -ਜੋਈ । 7 ਪਾ:-ਬਿਸਾਲ । ਹ:ਪਾ੪-ਪੁਨ । 
[ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੋ ਦੇ ਪਯ'ਯ ਦੀ ਬਾਂਡੀ] 

(ਏ) ਬੀਜਨੋ=ਪੱਖਾ । ਟਟੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਰੱਜ (ਮੇਨੂੰ) ਪੱਖਾ ਕਦੇ। (ਪਰ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ 

ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸਦਾ) ਤੇਜ ਵਿੱਜ ਜਾਏ ਗਾ । (ਸ) ਸੈਭਾਫਨਾ ਇਹ
 ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ 

ਨ ਸੀ 'ਰਵਿ ਥੀਜਨੋ”=ਟਟੇਣਾ ਚਾਪੁੰਦ। ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ' ਸੂਰਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂ । ਪਦੰਤੂ ਜਿਤਨੈ ਨੁਸਖੇ 

ਲਿਖਤੀ ਅਰ ਛਾਪੇ ਦੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠ ਬੀਜਨੋ ਹੈ, ਬੀਜਨੇ ਨਗੌਂ । (ਹ) 

ਚਹਤਿ“-ਰਵਿ4-ਈ--ਜਨੋਂਛਮਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਬੀਅ=) ਦੂਸਰਾ ਸੂਰਜ (ਬਣਨਾ) । 



__ਸਰੀ ਗੁਰ ਖਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੧੯੦੬) ____ ਰਾਸਿਤ।ਅੰਸੂ੪ 
ਪੁਰ ਕਾਮਨ' ਕੌ ਰੂਰ ਮੁਖ ਦੇਖਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਖਾਨ ਹਿਤ।ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਨ 
ਚਿਤ ਕੌਉ ਰਹੈਂ ਪਾਸ ਨਿਤ, ਸੇਵਤਿ ਸਜਾਨ ਬਿਤ ਲੋਨਿ ਰਿਦੈ ਗਾਨ 
ਹਿਤ॥੧੯॥ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਦਾਹ ਹੋਤਿ ਦਖੀ ਬਹ,ਜਰੀ ਹੁੰ ਨ ਜਾਇ 
ਖੁਨਸਾਇੰ ਨਿੰਦੁ ਭਾਖਤੇ। ਬਕ ਕੇ" ਕਰਮ ਕਜਰੈਂ, ਹੈਸਨਿ ਕੀ ਰੀਸਿ ਧਰੈਂ 
ਉਘਰੈ ਕਪਟ ਜਾਨੈ ਧਨ ਅਭਿਲਾ੪ ਤੇ'ਬਸ ਨ ਬਸਾਇ”ਠਾਨੇ ਅਨਿਕ 
ਉਪਾਇ ਮੂਵ-ਝੂਠੇ ਹ੍ਰੈ ਬਿਬਾਦ ਤੇ ਮਹਾਂਨ ਮਨ ਮਾਖਤੇ”ਰਿਦੈ ਗੋਪ ਰਾਖਤੇ 
ਬਿਲੋਦ ਬਿਸ਼ੈ ਕਾਂਖਤੇ ਬਡਜੋਂ ਕੀ ਸੀਮ ਨਾਖਤੇਂ“ ਨਾ ਸੇਵਾ ਬਿਖੈ ਗਾਖਤ“ 
| ੨੦ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ॥ ਗਰਾਮ ਵਡਾਲੀ ਬਸੇ ਸੁਖ ਸੋਂ ਨਵ ਮਾਸ ਤਹਾਂ ਇਸ ਕਾਂਤਿ 
ਬਿਤਾਏ।ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਯ ਕਰੇਂ ਸਤਿਨਾਮ ਰਹੈਂ ਲਿਵ ਦੋਤਿ ਲਗਾਏ। 
ਮੇਲਿ ਰਹੇ ਬਹੁ ਸੇਗਤ ਕੋ, ਧਨਿ ਬਿੰਦ ਪਦਾਰਬ ਭੇਟ ਚੜਾਏ । ਸੋ ਉ੫- 
ਕਾਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੂਪਾਂ ਤੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬਨਵਾਏ ॥ : ਰਾ ॥ ਦੇਗ 
ਚਲੇ ਦਿਨ ਰੈਨਿ ਨਿਰੈਤਰ, ਬਿੰਦ ਮਸੈਦ ਹੀ ਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੈ' । ਆਪ 
ਗੁਰੂ ਧਨ ਕੋ ਨ ਛੁਵੈਂ ਕਰ ਸੇਵਕ ਆਨ ਧਹੈਂ ਜੂ ਅਗਾਰੈਂ ਲੋਹਿੰ ਸੋਭਾਗ 
ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸਭਿ ਪੈ ਖਰਦੈਂ ਜਿਮ ਆਪ ਉਚਾਰੈਂ।ਕੇਵਲ ਹੇਤ ਸਕੈ ਉਪ- 
ਕਾਰ ਕੇ, ਹੇਰਿ ਤਿ੍ਿਲੋਕ] ਪ੍ਰਸੈਸ ਪਸਾਰੈਂ ॥੨੨॥ ਮਾਸ ਚਵਜੋ ਦਸਮੋ 
ਕੋ ਜਦ;ਤ ਭਯੋ ਸੁ ਪੂਸੂਤ ਸਮੋਧਾਇ”ਜਿ ਸਾਨੀ ਬੁਲਾਇਲਈਤਬਿ, 
ਆਨਿ ਅਸੀਸ ਦੀ ਨੋਦ ਜਮੋ' । ਕੋਸ਼ਠ ਅੰਤਰਿ ਦੀਪਕ ਆਠ ਦਿਪਾਇ 
ਧਰੇ ਕਰਿ ਦੂਰਿ ਤਮੇਂ।ਸੋਨ'” ਸਭੇ ਸ਼ੁਭ;ਵਾਰ ਨਿਛੱਤ੍ਰਨਿ ਨੌਗਿਰਿਹ ਆਨਿਕੇ 
ਕੀਨਿ ਨਮੋਂ'॥੨੩॥ਸੈਮਤ ਸੋਲਹਿ ਸੈ ਅਰ ਬਾਵਨ ਹਾੜ ਇਕੀਸਵੀ ਕੋ" 
ਦਿਨ ਸੋਉ।ਜਾਮਨੀ ਆਧਿ ਬਿਤੀਤਿ ਭਈ ਜਬਿ.ਪੁੱਖਕ ਨਿਛੱਤ ਸਮੋ ਤਬਿ 
ਹੋਉ । ਔਰ ਭਲੇ ਗਿ੍ਹ ਰਾਜ ਕੋ ਜੋਗ" ਭਾ ਰੂਪ ਮਨੋਗ ਸੁ ਬਾਠਕ ਜੋਉ। 
ਧਾਇਨਿ ਸੇਵਤਿਤੇ ਜਨਮਜੋ ਸੁਨ" ਦੇਖਿ ਅਨੰਦ ਕਰੈ ਸਭਿ ਸਭਿ ਕੋਊ॥੨੪॥ 
“ਬਗਲੇ ਦੇ । “ਧਨ ਦੀ ਇਛਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। <ਫਸ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । #ਬਗੜਾਂ ਕਰ ਬੂਠ ਬ੍ਠੈ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੂੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਹੱਦ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । $ਭਾਫ ਸੇਵ! ਵਿਚ 
ਨਹੀ ਲਗਦੇ । "ਦਾਈ। "ਪੁਤਰ ਜੈਮਣ ਦੀ । ੯ਅੰਲੇਂਰ ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ । "ਸ਼ਗਨ । 
“ਨਵਾਂ ਨੌਂਹੀਂ ਨੇ ਆਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ) । "੧੧੬੫੨ ਹੜ ਵੀ 
੨੧ਵੀਂ ਦਾ। "ਰਾਜ ਹੈ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ । "#ਪੂੱਤੂ ਨਸ:, ਸੂਠ 
#ਇਹ ਪੂਰਾਤਣ ਖੂਹ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਮੇ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਏ ਦਰਵਜੇ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇਂ ਕੌਲ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ___1੫੧:-ਹੇਰਤਿ ਨੌਕ । 



ਸ਼ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੦੭) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ 8, 

ਦੋਹਰਾ॥ ਆਦਿਤਵਾਰ" ਸ ਦਿਨ ਮਹਾਂ ਥਿਤਿ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਜਾਨ । ਸੁਕਲ 

ਪੱਖਕ ਆਖਾੜ ਕੌਪੁਰਗਟੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਨ॥੨੫ਮਸੈਯਾ॥ ਢਾਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਵਾਸ 

ਭਯੋ ਪਿਖਿ ਧਾਇਨ ਬੋ ਬਸਿ ਹ੍ਰੈਬਲਿਹਾਰੂ%ਹਾਰੂ ਉਦਜੋ ਮਨ ਕੋ ਜਨੁ ਚੰਦ 
ਬਿਲੈਦ ਸਰੁਪ ਸ਼ੁਭੈ ਸਮ ਮਾਰੂਮਾਰੂ ਰਿਪੂਨ ਕੰ<,ਸੇਵਕ ਤਾਰਕ;ਮੋਹਨ| 
ਮੁਰਤਿ ਬੁੱਧਿਉਦਾਰੂ”।ਦਾਰੁ ਸੁਦੋਸ਼ ਹੁਤਾਸਨ ਭਾ'ਬਲ ਪ੍ਰਾਕਮ ਜਾ ਖਿਥਦ 
ਦਿਸ ਚਾਰੁ'॥੨੬॥ਦੀਪਕ ਮੰਦ ਬਿਲੀਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ'';ਧਾਇ ਭਈ ਬਿਸਮੇ 

ਹਰਖਾਵਤਿ।-ਬਾਲ ਅਨੇਕ ਭਏ ਮਮ ਹਾਥ,ਨਹੀ' ਇਸ ਕੇ ਸਮ ਕੌ ਦੱਤ 

ਪਾਵਤਿ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਰਤਿ ਸ਼ੋਭ ਤੇ ਪੂਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖ ਮੰਦ ਮਨੋ ਮੁਸਕਾਵੜਿ'' 
। ਅਆ੫ ਕੋ ਪੀਰ ਨ ਮਾਂਤ ਕੌ ਪਰ, ਸਧੀਰ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਭੂਰ ਉਪਾਵਤਿ- 
॥੨੭॥ਕਬਿੱਤ।ਬੀਜਰੀ"ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਜਿਮ;ਤੇਜਕੋ ਉਜਾਸੈ ਤਿਮ,ਲੋਚਨਕੋ ਭਾਸੇ 
ਤਬਿ ਰੈਗ ਕੋ ਸੁਨਾਯੋ ਹੈ। “ਜਨਮਜੋ ਸਪੂਤ” ਸੁਨਿ ਧਾਇਨ ਤੇ ਪੂਤ ਮਨਾ 
ਕਲਮਖਧੁਤ"ਂਕੇ ਰਿਦਾ ਸੁ ਹਰਿਖਾਯੋ ਹੈ" ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਾਪ ਤਾਪਤੋ ਸੁ ਪ੍ਰੰਮ 
ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਸਦੀਵ ਨਾਮ ਜਾਪਤੇ ਮਨੌਂ' ਸੁ ਪ੍ਰਾਭੂ ਪਾਯੋ ਹੈ।ਰੌਕ ਨਿਤ ਐਨ 

ਤੇ ਕਲਪਤਰ ਲੈਠਿ ਤੇ ਜਯੋਂ;ਕੌਨ ਭਨੈ ਬੈਨਤੋ ਜਿਤਿਕ ਮੋਦ ਛਾਯੋ ਹੈ"'॥ 

_ ੨੮॥ਜ਼ਾਹੈ ਚਿਰਕਾਲਕੀ ਜੁ ਕਾਮਨਾ ਬਿਸਾਲ ਕੀ ਸ਼ਰੀਕਨਿਕੇ ਸਾਲ'£ਕੀ 

ਬਿਨਾਸੀ ਚਿੰਤ ਮਨ ਕੀ।ਕਮਲ ਸਮਾਨ ਭੀਪ੍ਰਵੁੱਲਿਤਿ ਮਹਾਨਤਬਿ ਬਾਨੀ 

ਸਖਦਾਨੀ ਸੁਨਿ'ਜੇਸੇ ਮੋਰ ਘਨ ਕੀ"।ਜਵਰ ਜਰਾਵ ਭੀਨ “ ਧਾਇ ਕੇ 

੧ਜੇਤਵਾਰ । “ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਹਾੜ ਨੂੰ । ਘਰ ਵਿਚ । “ਦਾਈ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਕੇ ਬਲਿਹਾਰ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਨੋ” ਚੰਦਮਾ ਉਦੈ ਹੇਯਾ; ਕਾਮ ਵਾਂਡ (ਜੇ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 

` ਸਰੂਪ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਹਾਦੂ=ਕਵੀਆਂ । (ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ) ਕਵੀਆਂ (ਦੇ ਖਿੜਾਵਨ ਨੂੰ) 
ਉੱਚੇ ਚੇਦਮਾਂ ਫਤ ਉਦੇ ਹੋਏ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦ) ਕਾਮ ਫਰਗ/ (ਮਦਰ) ਸਦੂਘ ਸ਼ੇਭਦ! ਹੈ । ੬ਵੈਰੀਆਂ 

ਦੇ ਮਾਰਨਹਾਰ ਦਾ । “ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰ੩ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ । "ਦੇਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਲਕੜਾਂ 

(ਨੂੰ) ਅੱਗ ਰੂਪ ਹੇਏ । ੯ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ਼ਮ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਸਰੇਂਗਾ। ` (ਗੁਦ 

ਜੀ ਦੇ) ਬੜੇ ਪੁਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੀਵੇ ਮੰਦੇ ਪੈ ਗਏ । "'ਬੋੜਾ ਥੇੜ/ ਮਾਨੋ ਹਸਦੇ ਹਨ । “੧ ਬਜਲੀ । 

੧੩,।ਫ੍ਨ [ਸੈਸ:_ ਕਲਮਖਧੂਤ=ਪਾਪ ਜਿਸਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਂ ਢੁੱਕ ਸਕਣ]। ' 'ਪਵਿੱਤੂ ਮਨ 

ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਾਵਨ (ਮਾਤਾ ਜੀ) ਦਾ ਦਿਲ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਕੇ “ਜਪੁਤ੍ ਜਨਮਿਆ ਹੈ” ਖਿੜ 

ਗਿਆ । "“ਜਿਤਨ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੌਨ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹੇ । "#ਦੂਖ । ̀ (ਦਾਈ ਦੀ) 

ਬਾਣੀ ਸੁਣਕੇ। "ਬਦਲ ਦੀ (ਬਾਣੀ)ਸੁਣਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ । "€ਗਹਿਣੇ ਜੜਾਊਆਂ ਨਾਲ ਖਚਤ । 

"&੧-ਕਲਕ ਮਧਤ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੦੮ ) ਰਗਸ੩। ਅਮੂ੫, 

ਸੁ ਹਾਬ ਦੀਨਿ, ਆਨੰਦ ਉਦਧਿ ਮੀਨ ਰੀੜਿ ਸਖੀ ਜਨ ਕੰ" । ਚਰਨ 

ਕੋ ਦੇਤਿ ਹੈ ਦਰਬ ਕੋਈ ਲੋਤਿ ਹੈ, ਸੁ ਦਾਸੀ ਦੌਰ ਦੌਰ ਕਰੋਂ, ਕਹੈਂ ਜ੍ਯੋਂ 
ਬਚਨ ਕੀ॥੨੯॥ਵੋਹਰਾ॥ਅਧਿਕ ਮਹਿਦ ਉਤਸਾਹ ਕੌ ਰੋਗ ਕੀਨ ਅਨੰਦ। 
ਘਰ ਅੰਤਰਿ ਸਭਿ ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਬਿਲੀਦ॥੩੦॥ਸਦਨ ਬਿਖੋ 
ਮੇਵੜੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਹਰੈ ਤਤਕਾਲ।ਨਿਕਸਜੋ ਬਾਹਰ ਉਛਰ ਕਰ ਉਤਸਵ 
ਸੁਖਦ ਬਿਸਾਲ॥ ੩੧ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਫਾਸੇ 'ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮ? ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈਨ ਨਾਮ ਚਤੁਰਬੋ ਅੰਸੂ ॥੪॥ ਰ: 

4. ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ| । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਕ ਦਾਸੀ ਦੌਰਤਿ ਗਈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜਿਸੁ ਬਾਨ । ਕਰਤ 
ਉਡੀਕਨਿ ਸੁਤ ਜਨਮ ਜਾਂਗਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ॥ ੧ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾਫੇਦ ॥ ਸਿਮ 

ਰਹਿੰ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ“ਸੰਤਜ ਨਾਮਾਸ੍ਰੀ ਬਦਨ ਉਚਾਰ। ਸੁਠ ਪ੍ਰਮਕ 
ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਾਜਹਿੰ ਬੈਠੇ ਏਕਲ ਬੁੱਧਿ ਉਦਾਰ । ਸੁਧਿ ਦੀਨਸ ਵਾਸੀ 
ਕਹਿ ਬਾਨੀ “ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਜਨਮਮੋਂ ਪੁੱਤ ਤੁਮਾਰ। ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਹੁਇ ਸਦਨ 
ਅੰਦਰੇ ਉਤਸਵ ਕਰਤਿ ਸਰਬ ਹੀ ਨਾਰਿ॥॥੨॥ਸੁਤਜਨਮਨਿਕੋ ਬੈਨ ਸ਼੍ਰੋਨ 
ਸਨਿ ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਨ ਅਨੰਦ ਉਦਾਗਹਾਬ ਬੇਦ ਕਰ ਬੋਦਨ ਕੀਨਸਿ 

ਸ਼ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਯਾਨ ਸ ਧਾਫਿ। ਉਮਗਰੋ ਪੋਮ ਛੇਮ ਕੋ ਕਰਤ! ਨਸ ਦਿਨ 

ਬਸੈ ਜੂ ਰਿਦੈ ਅਗਾਰ' । ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਕਿਯ ਮੱਜਨ ਬਹੁਰ ਬਿਰਾਜੇ 

ਆਸਨ ਡਾਰਿ॥੩॥ਸੁਤ ਪਰਬਾਇ ਸਬਦ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨਟੁ;-ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਅਵ- 

ਤਾਰ ਸੁਜਾਨ । ਅਨਿਕ ਨਰਨ ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੈਗੋ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦੇਡ 

ਮਹਾਨ।ਪੀਗੇ ਅਰੁ ਮੀਰੀ ਕਹੁ ਬਰਤਹਿ ਨਈ ਰੀਤਿ ਬਿਦਤਾਇ ਜਹਾਨ। 

ਪਹਿਰਹਿ ਸ਼ਸਤ ਤਖਤ ਪਰ ਬੈਠਹਿ ਬੈਸ ਬਧਾਇ ਜੁਗਨਿ ਲਗ 

ਮਾਨ“॥੪॥ਦੌਹਰ॥ਕੁਲ ਭੁਖਨ ਦੂਖਨੇ ਰਿਪੂਨਿ“ਪੂਖਨ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੇਡ'।ਤਮ 
ਦਸ਼ਟਨ'ਖੈ ਕਰਾੰਨ ਕੋ ਦੇ ਸੈਘਰਮਹਿੰ ਡੈਡ ॥੫॥ ਨਚਨਾ ' ਰਿਦੈ ਅਨੰਦ 
ਬਿਲੀਦ ਪੁਭੁ ਮੁਕੰਦ ਕੌ ਪ੍ਰੇਮ ਉਰ। ਸ਼ਬਦ ਬਦਤਿ ਸੁਖਕੌਦ ਆਸਾਂ ਰਾਗ 
ਸ ਗਾਇ ਗੁਰ ॥੬॥ ਸ਼ ਮੁਖਵਾਕ ___ ਆਸਾਂ ਮਹਲਾਂ ੫ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆਂ _ਗੋਜਿ ॥ ਚਿਰੁ ਜੀਵਨੁ _ਉਪਜਿਆ ਮੈਜੈਗਿ ॥ 

੧ਸਮੁੱਦ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਵਾਬੁ ਦਾਸ। ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ । ਭਾਵ, ਦਸ ਦਾਸੀਆਂ ਬੜੇ ਅਨਦ ਹਨ । 

ਕਜਿਵੇਂ ਬਚਨ(ਮਾਤਾ ਜੀ) ਕਹਿਦੇ ਹਨ। 5ਉੱਛਲਕੇ “ਰਿੰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ।“ਜੁੱਗਾਂ ਤੀਕਜਾਣੋ। 

੬ਨੱਤ੍ਰੰ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। “ਤਿਖ ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ (ਰੂਪ)"ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਰੂਪੀ ਅੰਨ੍ਹੇੇਨੂੰ। “ਜੰਗੀ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੦੯) ਚਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੫. 
ਦ੦ ਮਾਹਿ ਆਇ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸੁ ।। ਮਾਤਾ ਨੈ ਮਨਿ ਬਹੁਤੁ ਬਿਗਸ॥ ੧॥ 

ਜੈਮਿਅ ਪੁਤੁ ਭਗਤੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ॥ ਪੂਰਟਿਆ ਸਭ ਮਹਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ 
ਕਾਂ ! ਰਹਾਉ ।। ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮਿ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੀਆ ॥ ਮਿਟਿਆ 
ਮਗ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਬੀਆ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਅਨੰਦੁ ਗਾਵੈ ॥ ਸਾਂਦੇ 
ਸਹਿਬ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ੩ ਵਧੀ ਵੋਲਿ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ ॥ ਧਰਮ 
ਕਲ ਹਰ ਬੰਧਿ ਬਹਾਲੀ ॥ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ ।। 
ਭਏ ਅਦਿੰਤ ਏਕ ਲਿਵਲਾਇਆ ॥ ੩ । ਜਿਉ ਬਾਲਕੁ ਪਿਤਾ ਉਪਰਿ 
ਕਹੇ ਬਹੁ ਮਾਣ ।। ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੈ ਗੁਰ ਲੈ ਭਾਣਿ । ਗੁਬੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ 
ਬਾਤ ।। ਗੁਹੁ ਨਾਨਫ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ” ॥੪॥੭॥੧੦੧॥ 
ਇਲਾਂਵਲੁ ਮਹਲ ੫।। ਸਗਲ ਅਨਦੁ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸਰਿ ਅਪਣ। ਬਿਰਦ 
ਸਮਾਰਿਆ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਬਿਗਸੇ ਸਭਿ ਪਰਵਾਰਿਆਂ ॥ 
੧ ॥ ਕਾਰਜੁ ਸਤਿਰ ਰਿ ਆਪਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਵਡੀ ਆਰਜਾਂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੱਦ 
ਕੀ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ 'ਬੀਚਾਰਿਆ / ੧ ॥ ਰਹਾਉ ' ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ 
ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਜੀਐ ਸਾਧਾਰਿਆ । ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ 
ਪਾਏ ਪੂਰਨ ਇਛ ਪੁਜਾਰਿਆ॥ ੨॥ ੫ । ੨੩॥ 

ਦੋਹਰਾ ॥ “ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸੁਤ ਚਿਰਜੀਵੀ ਜਗ ਮਾਂਹਿ । ਚਿਤ 
ਅਪੁੱਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਹਰਿ” ਮੰਗਲ ਅਨੰਦ ਉਛਾਹਿ।?॥ਧਰਮ ਕਲਾਂ” ਤੇ ਕੁਲ 
ਚਲੀ ਮਨ ਚਿੰਦਯਾ ਫਲ ਪਾਇ।ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ,ਦਾਤ ਨ ਛਪੈ 
ਛਪਾਇ॥੮॥ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਜਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਦਿਯ ਨੰਦ । ਬਡੀ ਬੈਸ 
ਕਲਯਾਣ ਜਤਿ ਹੁਇ ਹੈ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ॥੯॥ਸ਼ੈ੍ਯਾਦ ॥ ਆਸ ਰਾਗ ਸਮ 

ਕੋ ਲਖਿ'ਕਰਿ ਗਾਯਹੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕੁੰ ਨਾਲ। ਦੁਤੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮੰਗਲ 
ਸੂਚਕ” ਸਬਦ ਬਨਾਯੋ ਅਨੰਦ ਬਿਸਾਲ।ਉਤਸਵ ਇਮ ਹੋਵਤਿ ਸ਼ੁਭ ਹਰ- 
ਅੱਤ ਜਈ ਪਜਤੰਡ ਏਦੀ ਅੰਸਮਰਰ ਕਰਨ ਸਮਸ਼ਸ ਸਿਧੇ ਲੱਧੇ ਸਬਕ 
ਭਨਹਿੰ ਸਨਹਿਂ ਤਤਕਾਲ॥੧੦॥ਬੋਦਨਵਾਰ“ਹੰਰਤ ਦਲਵਫੂਲਨ 
ਅਨਿਕ ਬਰਨ ਕੀ ਰਢਿ ਕਰਿ ਸੋਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਘਰ ਦਰ ਪਰ ਬਹੁ ਬੋਧੀ 
ਲਘੁਦੁੰਦਭਿ ਮਧੁਰੀ ਧੁਨਿਹੋਇਅਬਲਾ ਲਲਿਤ ਕਲਿਤ ਬਰ ਬਸਤ੍ਰਨਿਓ 
ਜੇਵਰਜ਼ੇਬ'ਅਜਾਇਬ ਜੋਇ। ਦੇਤਿ ਬਧਾਈ ਆਪਸ ਮਹਿ ਮਿਲਿ, ਬੋਲਹਿ 
"ਉੱਭਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਕੇ । “ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣ । (ਅ) ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ । ਣਾਇਕ । 
ਏਮੁਰਜ [ ਸੈਸ:, ਅੰਲੁਮਾਲਿਨ ]। “ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਐੱਗੇ ਜੋ ਪੰਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਤੋਰਣ ਬਨਾਕੇ ਖੈਨ੍ਹਦੇ 
ਹਨ ਏਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇ' । $ਇਸਤ੍ਰੀਆੰ ਸੁਹਣੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਸਮੇਤ । ?ਸ਼ੋਡਾ । 

ਮਂਗੂਹੂ ਜੀ ਨਿਜ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰ ਲਾਨਕ ਦੀ ਮੇਹਰ ਲਾਲ ਪੁਤ੍ਰ ਹੇਇਿਆਂ ਦੱਸ ਰੰਹੇ ਹਨ ॥ 



ਸਰੀ ਗੁੰਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੧੦) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੫. 

ਹਰਖ ਭਰੀ ਸਭਿ ਕੋਇ॥੧੧॥ਮਿਰਿਗ ਦਿਗ" ਸਿਗ ਗ੍ਰੀਵਾ ਬਰ ਧਾਰੀ"ਬਿਧੁ 
ਬਦਨੀ” ਕਰਿ ਕਰਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ । ਕੌਕਿਲ ਕੈਠੀ£ ਗਾਵਹਿ ਗੀਤਨਿ; ਦੇਤਿ 
ਪਰਸਪਰ ਹਸਿਹਸਿ ਗਾਰ'4 ਦੇਵ ਬਧੂਟੀ" ਕਪਟ ਬੇਸ ਧਰਿ ਮਧੁਰ ਮਧਰ 
ਸਰ ਮੰਗਲ ਚਾਰ।ਭਈ ਭੀਰ ਕੋ ਸਕਿਯ ਪਛਾਨ ਨ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਜੁਤਿ 
ਬਿਸਤਾਰ ॥੧੨॥ ਗਗਨ ਗੋਪ ਹੁਇ ਸੁਰ ਬਰ ਆਏ”ਗੁਰ ਮੰਦਰ ਕੌ ਚਰ- 
ਚਹਿੰ ਚਾਰੁ । ਮੰਜੁਲਫੂਲਨਿ, ਅੰਜੁਲ“ ਭਰਿ ਭਰਿ, ਚੋਦਨ ਕੇਸਰਿ ਘਸਿ 
ਘਸਿ ਡਾਰਿ। ਅਨਿਕ ਸੁਗੈਧਿਨਿ ਸੀਂਚਹਿ ਰੁਚਿ ਕਰਿ,ਰਚਿ ਰਚਿ ਰਚਿਰ 
ਕੁਸਮ ਬਿਸਤਾਰ% ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਤਿ, ਬੈਦਨ ਧਾਰਤਿ, ਕਰਤਿ ਸਤੁੰਤ ਕੋ 
ਬਚਨ ਉਚਾਹਿ॥੧੩॥“ਭਾਨ ਗਯਾਨਕੇ""ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਬਰ;ਸਤਿ ਸੈਤੋਖਛਿਮਾ 
ਗੁਨ ਬਿੰਦ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਿਰਜਨਿ"'ਸੁਖ ਦਾਸਨਿ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ ਚਰਨ 
ਅਰਬਿੰਦ। ਕੇਵਲਾੱਨਰਨ ਕਲਜਾਨ ਕਾਰਨੇ ਕਾਂਯਾਂ ਧਰੀ ਸਛੇਦ ਮੁਕੋਦ। 
ਜਨਮਨੋ ਪੁੱਤ ਆਪਕੇ ਜੋਧਾ ਰਣਪ੍ਰਿਯ ਨਾਮ ਸੁ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ।੧੪॥ਦਾਹਕ 
ਦੁਸ਼ਟਨਿ; ਗਾਹਕ ਗੁਨੰਕੋ, ਚਾਂਹਕ ਧਰਮ,ਸੁ ਬਾਹ ਜਵਾਨ”]। ਸ਼ਸਤ੍ 
ਧਰਹਿ ਸੇਗਾਮ ਕਰਹਿ ਬਡ,ਹਨਹਿੰ ਤੁਰਕ ਕੌ ਦਲ ਬਲਵਾਨ। ਦੀਨਨਿ 

_ ਦਾਸਨਿ ਸਹਤ ਉਪਾਸਨਿ ਤਿਨਕੋ"'ਰੱਛਕ ਹੋਇ ਮਹਾਂਨ। ਨਹੀਂ ਅਰਿਨਿ 
ਕੋ ਅਰਨਿ ਦੇਹਿੰਗੇ'',ਅਰੁਨ ਕਰਹਿ ਰਨ ਅਰਨਸਮਾਨ"॥੧੫॥ਨਮਸ- 
ਕਾਰ ਕਾਰਿ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਿਤ ਉਚਾਰਤਿ ਜਾਤਿ।ਕਲਜੂਗ 
ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਥ ਕੋ, ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨਿ ਅਵਦਾਤਿ। ਬਡੇ ਭਾਗ ਨਰ 
ਅੰਗੀਕਾਰਹਿਂ ਪਾਵਹਿ ਮੁਕਤਿ ਰਿਦੈ ਕਰਿ ਸ਼ਾਂਤਿ। ਜੋਗ ਭੋਗ ਮਹਿੰ ਹਰਖ 
ਸੋਗ ਮਹਿੰ ਸਿਮਰਹਿੰ ਸਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤਿ? ॥੧੬॥ ਜਾਚਿਕ ਜਾਚਤ 
“ਮਿਗ ਥਤ ਨੌਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ । "ਮਾਲਾ ਗਲੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ [ਸੈਸ, ਸ੍ਰਿਕਾ=ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ] । 
(ਅ) ਸੌਖ ਵਰਰੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲੀਆਂ [ਮੈਸ:, ਮ੍ਰਗ==ਮਿੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੰਹ ਲਾਲ ਲਾਕੇ ਫੂਕ 
ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੁਆਗ-ਮੈਖ]। < ਚਦਰਮਾਂ ਫਤ ਮੁਖ ਵਾਲੀਆਂ । 
੪ਫੋਇਲ ਦੇ ਗਲੇ ਵਾਲੀਆਂ । “ਸਿੱਠਣੀਆਂ । ਦੇਵਤਿਆ ਦੀਆਂ _ਨਾਗਾਂ, ਅਪੱਸਰਾਂ । 
?ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਹੋਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੇਵਤੇ ਆਏ । ਉੱਜਲ । ੯ਬੁੱਕ । ੧੦ਖਿੰਡਾਵਦੇ ਹਨ। 
੯੧ਗੁਜਨ ਦੇ ਸ੍ਰਜ । ੧੨ਰੁਚਨ ਹਾਰ । "੧ਬਾਹਾਂ ਵਾਲ਼ ਜੁਆਨ, ਭਾਵ ਆਪ ਸੂਰਮਾ ਤੇ 
ਸੁਰ ਨਾਨ ਰਖਣ ਵਾਲਾ । (ਅ) ਬੜ ਜ੍ਹਾਨ । "ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਦਾਸ (ਜੇ ਹਨ) 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ । “ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੜਨ ਨਹੀਂ' ਦੇਣਗੇ । “੬ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਲਾਲ ਕਰਨਗੇ ਰਠ(ਛੂਸੀ) 

ਮਂਪ੧-ਗੇਸ਼ਦ । ।ਘ੪--ਬ0ਜ ਵਾਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੧੧) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੫. 

ਜੋ ਚਿਤ ਬਾਂਛਤਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਮਨ ਮਹਦ ਉਦਾਰ। ਵਾਦੀ,ੜੋਮ,ਭਾਟ' 
ਬਹੁ ਆਏ ਗਾਇ ਕਲਾਵਤ” ਮੰਗਲਚਾਰ । ਦਰਬ ਦੀਨਿ ਲੇ ਆਸ਼ਿਖ 
ਉਚਰਤਿ“ਜੀਵਹੁ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੁੱਤ ਤੁਮਾਰ।ਬਸੜ ਅੰਨ ਕੁਖਨਤੇਆਦਿਕ 
ਬਖਸ਼ੀੰਹੈ ਗੁਰੂ ਨ ਲਾਵੈੱਬਾਰ॥੧੭॥ਤੁਰਹੀ”ਢ਼ੋਲ ਨਗਾਰੇ ਬਾਜੀਟੰ,ਮ੍ਦੁਲ 
ਮ੍ਰਿਦੋਗ” ਰਬਾਬ ਸਤਾਰ । ਗਾਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਰਾਗਨਿ ਸੱਤਿਨਾਮ 
ਕੌ ਜਸ ਵਿਸਤਾਰਿ। ਭਯੋ ਕੁਲਾਹਲ ਕੌਤਕ ਦੇਖਹਿੰ ਪਾਵਹਿ ਨਟ ਬਾਜੀ 
ਹਿਤ ਧਾਰਿ । ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਦੇ ਧਨ ਕੌ ਲੋਂ ਮੰਗਤ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰਿ॥ 
੧੮॥ਕਹਿੰ ਲਗ ਕਹੋ ਮਹਿਦ ਉਤਸਾਹ ਸਭਿਹਿਨਿ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਂਦ। 
'ਚਿਰਜੀਵੋ” ਆਸ਼ਿਖ ਮੁਖ ਭਾਖਤਿ “ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੇ ਚਾਹਤਿ ਨੰਦ। ਪੂਰਨ 
ਆਸ ਕੀਨਿ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਪਿਖਹੁ ਦਿਗਿਨਿ ਤੇ ਨਿਤ ਸੁਖਕੌਦ'? । ਇਮ 
ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਾਚਕ ਘਰ ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸਜਸ ਭਨੰਦ॥੧੯ਗ੍ਰਾਮ 
ਵਡਾਲੀ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਲ ਕਰਤਿ ਹਰਖ ਭਰਿ ਗਨ ਨਰ ਨਾਰਿ। ਜਾਂਮ 
ਦਿਵਸ ਜਬਿ ਚਢਜੋ ਅਨੰਦਤਿ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਤ ਉਦਾਰ। ਲੇ ਗੁਰਦਾਸ 
ਸੈਗ ਤਬਿ ਆਯਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ । ਉਤਸਵ ਅਧਿਕ 
ਕੁਲਾਹਲ£ਹੋਵਤਿ ਲਘ ਦੁਰੰਦਭਿ”ਕੀ ਧੁਨਿ ਸੁਨਿ ਚਾਰ ॥੨੦॥ ਪੁੱਤ ਜਨਮ 
ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਹੋਯਹੁ ਸੁਨਤਿ ਅਨੰਦਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਿ।ਹਾਥਬੈਦ ਪਦ 
ਸ਼ੈਦਨ ਕਰਿ ਕੈ ਬਹੁਰ ਵਧਾਈ ਦਈ ਪ੍ਰਬੀਨ । “ਚਿਰੈਜੀਵ ਥੀਵਹ ਕੁਲ 
ਭਕੁਖਨ, ਸੁਜਸ ਅਦੁਖਨ, ਬਲ ਮਹਿ ਪੀਨ। ਰਾਜ ਸਾਜ ਐਸ਼੍ਰਜ ਸਮਾਜੂ" 
ਜੋਗ ਭੋਗ ਦੋਇਨ ਸੁਖ ਲੀਨਿ”॥੨੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਧ ਕੋ ਬਡ ਆਦਰ 
ਮ੍ੁਦਲ ਬਾਕ ਕਹਿ ਕੀਨਿ ਮਹਾਂਨ/ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੇਵਕ ਤੁਮ ਹੋ, ਹਰਖ 
ਸ਼ੋਕ ਮੰਹੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਮਾਨ । ਭਸਮ ਬਿਖੇ ਪਾਵਕ ਜਿਮ ਛਪ ਰਹਿ, ਸਕਲ 
ਕਲਾ ਜੁਤਿ ਪੂਰਨ ਗਮਾਨੈ। ਬਚਨ ਅਮਿਟ,ਦਖ ਕਟਹਿ ਬਿਕਣ ਜੋ ਪੈਨ 
ਪੈਨ ਤੁਮ ਬਡੇ ਸੁਜਾਨ॥੨੨॥ ਰਾਵਰਿ ਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹ ਹੋਵਾ, ਦੀਨਸਿ 
ਦਾਸੀ ਕੋ ਸੁਖਦਾਨ।ਜਿਸ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਹਿਤ ਠਾਨਹ, ਤਿਸ ਕੇ ਚਾਰ 
ਪਦਾਰਥ ਪਾਨ।ਤਪ ਮਹਹੈਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਪਹੁ ਤਪ ਦੀਰਘ, ਗੁਰ ਸਿਖਨਨਮਹਿੰ 
ਮੁੱਖ ਮਹਾਨ । ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਨ ਸਕਹਿ ਕਹਿ ਸੈਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸੂਹ 
“ਜੱਸ ਦੇ ਗਵੱਧੋ, ਮਿਗਸੀ ਤੇ ਭੱਫ । ₹ਕਲੀਂਤ । ੧ਤਤੀਆਂ । ₹ਢੋਲ । “ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਮੇਘ ਜੀ ਨੂੰ 
$ਮੰਰ& ਚਾਰ । ?ਛੇਟੇ ਧੇ`ਸੇ । ਦਵਿਲੂਤੀ ਦੀ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀਂ । ₹ਜਿਵੇ' ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ । 



ਜੀ, 

ਬਿਧ ਕੇ ਗੁਨ ਬਿੱਧ ਭਨੇ ਤਬਿ ਰਹਤਿ ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤਗੁਰ ਪਾਸਰਾਮਦਾਸ 
ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਸੁਧਿ ਪਹੁੰਚੀਂਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪੁਤ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' । ਸੁੰਦਰ ਬਸਤ੍ਰ 

ਬਕੂਖਨ ਪਹਿਰੇ ਨਰ ਨਾਰਿਨਿ ਤਜਿ ਅਪਨ ਅਵਾਸ' ਭੇਟ ਜਥੋਚਿਤ" ਲੋ 

ਸਭਿ ਗਮਨੇ ਚਿਤ ਸਚੋਂਪ ਉਰ ਧਰੇ ਹੁਲਾਸ ॥੨੫॥ ਗ੍ਰਾਮ ਵਫ਼ਾਲੀ ਧਾਮ 
ਗੁਰੁ ਕੇ ਆਨਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਉਤਸਵ ਹੋਤਿ।ਕਨਤਿ ਬਧਾਈ,ਅਰਪ੫ ਉਪਾਇਨ, 
ਪਾਇਨ ਪਰਹਿਂ ਅਨੰਦ ਉਦੋਤਿ । “ਅਧਿਕ ਜਤਨ ਤੇ ਨੰਦਨ” ਉਪਜਨੋ, 
ਚਿਰ ਜੀਵੀ ਹੁਇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੋਤਿ।ਚਾਹੜਿ ਸੁਤ ਚਿਤ ਦਿੰਤ ਉਦਧਿ ਵਤ” 
ਅਸ ਰੀਗਾਂ ਤਿਸਕੇ ਇਹ ਪੋਤ“॥੨੬॥ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਕੀਸਭਿਨਾਰੀ ਮਿਲ 

ਅਵਲੋਕਨਿ ਚਾਹਿ। ਤਿਸ ਘਰ ਕੇ ਦਰ ਪਰ ਹੁਇ ਠਾਂਢੀ ਨਮ 
ਕੀਨਿ ਉਰ ਬਹੁ ਉਤ ਸਾਹਿ/ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਰਾਵਹੁ' 
ਕਹਿੰ ਪ੍ਰੋਮ ਉਮਾਹਿ। ਧਾਇ ਲਯੋ ਸਿਸ ਦੋਨਹੁ ਕਰ ਪਰ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਕਰਿ 
ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਹਿੰ॥੨੭॥ ਸਭਿ ਨਾਰਿਨਿ ਸੋਂ ਗੈਗ ਉਚਾਰਤਿ ਪਹੇ ਪ੍ਰਿਯਸਖੀ 
ਸਨਹ ਮਨਲਾਇ।ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬਦੇ ਹਮ ਕੋ ਬਰ ਕਰਯੋ ਨਹਾਲ ਭਘ ਸੁਖ- 

ਦਾਇ।ਕਲ ਭੂਖਨ ਸਭਿ ਘਰ ਕੌ ਦੀਪਕ ਸੁੰਦਰ ਸੁਤ ਐਸੋ ਅਥਿ ਪਾਇ 
ਹੇ ਸਜਨੀ!ਇਸ ਰਜਨੀ ਉਪਰ ਉਮਗ ਉਮਗ£ ਮਨ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਇ' 
॥੨੮॥ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿਸ ਕੇਰ' ਅਧਿਕ ਸਰਾਂਹੜਿ ਰੁਪ ਬਿਸਾਲ । 
ਬਿਧ ਕੇ ਬਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿੱਧ ਹੋਇ ਬਯ”ਆਜ਼ਿਖ ਦੇਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂਦੇਗ 
ਕੋ ਭੋਜਨ ਅਚਿ ਸਭਿ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਤਿ ਕੇ ਮਗ ਚਾਲ । ਸੁਜਸ ਪਰਸਪਰ 

_ਉਚਰਤਿ ਹਿਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਦਨ ਨਾਰ ਨਰ ਜਾਲ॥੨੯॥ ਪੁਨ ਸੀ ਗੁਰ 

ਸੰਗ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲੋ ਬਾਲਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਹ ਦਿਖਰਾਇ । ਮਹਦ ਲਾਲਸਾਂ 
ਮਨ ਮਹਿੰ ਮੇਰੇ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਤੇ ਭਾ ਚਿਤ ਚਾਂਇ”। ਜਿਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਭ£ 
ਸਚਬ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ। "ਯਥਾਂ ਯੋਗ । “ਸਪੁੱਤ੍ਰ। “ਦਿੱਤ ਵਿਢ ਪੁੰਤ੍ਰ੍ ਦੇ 

ਚਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਂ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਫਤ ਸੀ । “ਇਹ ( ਪੁੱਤਰ) ਜਹਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਉਸ (ਮਾਤਾ) 
_ਰੀਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਈ । $ਉੱਛਲ ਉੱਛਲਟੇ । “ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਉ 

ਭਰੀ ਲਾਲ਼ਸ' ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਰਭ ਪਾਰਨ ੨” ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸ| । 

ਹੂ 

ਰ੍ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ( ੧੯੧੩ ) ਰਾਸਿ ॥। ਅੰਸੂ ੫, 

ਸ਼ਗਨ ਸ਼ੁਭ ਪਿਖੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈ ਬਿਸਮਾਇ । ਜਿਸ ਹਿਤ ਜਨਨੀ ਭਈ 
ਨੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅਨਿਕ ਜਤਨਤੇਅਬਿ ਸੁਤ ਪਾਇ॥੩੦॥ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਹਿਧਾਇ 
ਹਕਾਰੀ “ਲੇਹੁ ਬਿੱਧ ਕੋ ਸੈਗ ਸਿਧਾਰ। ਅੰਤਰ ਸਦਨ ਦਿਖਾਵਹੁ ਬਾਰਿਕ 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿ । ਅਪਰ ਨ ਭਰ ਕਰੀਅਹਿ; ਹਰਖਾਵਹੁ 

ਰੱਛਕ ਜਿਸ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ।ਜਿਮ ਉਰ ਕਾਂਖਹਿੰ, ਮਖ ਤੇ ਭਾਖਹਿੰ ਰਹੁ 
ਇਸ ਆਗਜਾ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰਿ” ॥ ੩੧॥ ਸੁਨਿ ਬਿਧਿ ਕੋ ਲੇ ਸੈਗ ਸਿਧਾਰੀ, 
ਅਜਰ ਬਿਠਾਯਹ ਆਸਨ ਡਾਰਿ । ਰੰਗਾ ਕੋ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਯਹੁ ਹਰ- 
ਖਤਿ ਹੁਇ ਕਰਿ ਲਿਹ ਕਰ ਧਾਰਿ' । “ਬਾਲਕ ਡਿਨ ਕੋ ਮੈਂ ਨਿਤ ਦਾਸੀ 

ਕਹੈ ਸ ਕਰਹ ਬਿਹੀਨ ਬਿਚਾਰਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌ ਹਮ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯ' ਦਰਸਹਿੰ 
ਨਿਜ ਕਰਨਾਂ ਫਲ ਚਾਰ? ॥੩੨॥ ਹਾਬਨ ਪਰ ਬਿਤਿ ਕਰਿ ਸੁੰਦਰ ਸਿਸ 

ਘਰ ਕੇ ਦਰ ਲੌ ਲਯਾਈ ਧਾਇ । ਦੇਖਤਿ ਉਠਜੋ ਤਜਾਗ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸਨ 
ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ਨ” ਦਿਖਿ ਹਰਖਾਇ । ਲਾਲ _ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਪਦ ਮਨਹੁ ਕੌਕ- 

ਨਦ“ਉਰਧ ਉਠਾਵਤਿ ਜਨੁ ਦਿਖਰਾਇ । ਅੰਗ ਬਿਲੌਦ ਸਕਲ ਸ਼ੁਭ 
ਲੱਛਨ ਮੱਛ ਅਕਾਰ ਰੇਖ ਕਰ ਪਾਇ£$॥੩੩॥ਰੇਖ ਰ- ਚ ਲਖ ਕਰਮਹਿ 
ਚਮਰ ਰੇਖ ਸ਼ੋਭਤਿ ਹੈ ਬਾਮ” । ਨਖ ਗਨ ਰਕਤ" ਸੁਮਿਲਿ ਸਭਿ ਅੰਗੁਰੀ; 
ਬਤਲਾਕਾਰ' ਬਦਨ ਹੈ ਬਾਮ”। ਰੁਚਿਰ ਚਿਕਰ ਮੇਚਕ ਲਘ ਚਿਕ੍ਰਨਾ" ਸ 

ਬਝੇ ਬਿਲੌਚਨ,ਬਰਨੀ ਬਾਮ"।ਬਾਲਕ ਬਪੂ ਬਿਰਾਜਤਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕੁ ਬਰਨਤਿ 
ਬਾਨੀ;ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬਾਮ”” ॥੩੪॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਬੰਦਨ ਕਰਿ ਦਰਸੇ ਗੁਰੂ,ਬ੍੍ਧ ਕੇ 
ਬਧਜੋ ਅੰਨੌਦ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ ਨਾਮ ਕਹਿ ਸ਼ੁਭ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ॥੩੫॥ 
ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਆਇਕੈ ਆਇਸੁ ਲੋ ਹਰਖਾਇ। ਨਿਜ ਥਲ ਗਮ 

ਨੋ ਬੀੜ ਕੌ ਸੱਤੜਨਾਮ ਲਿਵਲਾਇ ॥੩੬) ਇਤਿ ਸੀ ਤੁਰ ਪਤਪ ਰਜ ਚਿੰਵ 
ਰਾਸੇ “ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮੇ? ਪੁਮਿਗ ਬਰਲਨ ਨਾਮ ਪੰਚਮੋ ਅੱਸੂ॥ ੫॥ 

੨ਹੇਥੀਂ ਦੁਕ ਲਿਆ। “ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਕਪਾ ਦਾ ਠ ਸੈਸ਼ਟ ਫਲ15 

ਭਾਵ ਲੰਬੀ ਡੀਠ। “ਕਥਲ। ਵ9ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ। “ਖੱਚੇ (ਹੱਥ ਵਿਚ) ਚੌਰ ਰੇਖਾ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। 

ਦਸਾਰੇ ਨਹੈ ਲਾਲ । ੯ਰਾਲਾਕਾਰ । "ਸੁੰਦਰ । "ਸੁਹਣੇ, ਕਾਲੇ; ਛੋਟੇ, ਪਰੰਘਰਾ 

ਵਾਲੇ ਕੇਸ। ""ਂਵਤੇ ਨੇਤ ਅਗ ਟੇਢੀਅੰ ਨ ਰਲ (੭) (ਜਾ 

ਨੇਤਾਂ ਦੀ ਚਿਤਵਨ) ਬਾਂਕੀ ਵਰਣਨ ਹੋਈ । ਹੈ। "#ੈਸਰਸਹਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ [ਸੈਸ: 

ਵਾਮ=ਸ਼ਿਦ] । 



ਸ਼ੀ ਗਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੧੪ ) ਗਾਸਿ ੩। ਅੰਸੁ ੬. _ 

.._ ੬. [ਕਰਮੋ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਸਲਾਹ । ਦਾਈ ਲੱਭਣੀ] ' 
ਦੌਹਰ॥ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨੀ ਸੁਧਿ ਕਾਨਮੰਗਤ ਗਨ 
ਮੈਗਤ"ਤਬਹਿ ਦੇੜਿਬਧਾਈ ਆਨਿ ॥੧॥ ਸ੍ਰੈਯਾਵਦ॥ ਨਾਚਹਿੰ ਹੀਜ" ਗਾਇ 
ਸੁਖ ਰਾਚਹਿ,ਜਾਚਹਿੰ ਧਨ,ਮਾਚਹਿੰ ਨਿਜਖੇਲ ਢੋਲਕ,ਟਲਕਾ"ਘੁੰਘਰੂ; 

ਮੇਨਿਨ ਭਾਵਉਸਾਰਤਿ ਸ਼ਾਗੰਤ" 

ਭੌਹ ਅਮੈਠਤਿ"“,ਪੈਠਤਿਪੇਲ'॥੨॥ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੇਰਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਮਨ- 
ਬਾਂਛਤਿ ਧਨ ਪਾਇ ਸੁ ਜਾਇ । ਇੱਤਯਾਵਿਕ ਉਤਸਵ ਅਤਿ ਬਰਧੰਤਿ 
ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਰਖਾਇ । ਜਿਤਿ ਕਿਤਿ ਪੂਰਨ ਮੋਦ ਮਹਾਂ ਚਿਤ ਗਾਇ 
ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇ । ਬਹ ਨਰ ਨਾਰਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਾਰਿ ਕਰਿ ਮਿਲੋ 

ਵਡਾਲੀ ਮਹਿੰ ਸਮੁਦਾਇ ॥੩॥ ਗ੍ਰਾਮ ਅਲ੫ ਉਤਸਵ ਅਤਿ ਬਰਧਜੋ ਚਹੁੰ 
ਕੋਦ ਬਹੁ ਮੋਦ ਬਿਥਾਗਗਾਮ ਨਗਰ ਮਹਿ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ 

ਕਰਹਿ ਮੰਗਲਾ ਚਾਰ । ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ ਦਾਸੀ ਸੁਨਿ ਧਾਈ" ਕੀਨਸਿ ਕਰਮ 

ਨਿਕਟ ਉਚਾਰ । “ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਜਨਮਜੋ ਨੰਦਨ ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਹੋਇ 
ਰਹੜੋ ਜੇਕਾਰ॥੪॥ ਗੁਰ ਕੇ ਓਕਬਿਹੀਨ ਰੋਕ ਜੇ ਕੀਨ ਬਿਲੋਕਨਿ ਸੇ ਕਹਿਂ 

ਬੈਨ ।-ਮੰਦਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸ ਸਦਰ ਦੇਖਤਿ ਰਹੀ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਨੌਨ-- 
ਅਧਿਕ ਸਰਾਹਤਿ ਰਿਦਾਂ ਉਮਾਹਤਿ ਚਾਹਤਿ ਚਿਤ ਹਿਤ ਤੇ ਬਿਛਰੇਂ ਨ। 

ਹੋਤਿ ਅਨੰਦ ਬਿਲੋਦ ਵਡਾਲੀ ਦੇਨਿ ਲੇਨਿ ਬਹੁ ਹਰੈ ਤਿਨ ਐਨ ॥੫॥ ਬਹੁ 
ਮੈਗਤਿ ਉਤਸਾਹਤਿ ਗਮਨਤਿ ਸਦਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੇ ਜਾਇ । ਦਿਨ 
ਪਤਿ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਤਿ ਤਿਨ ਅਨ ਗਨ ਧਨ ਜਸ ਕੌ ਉਪਜਾਇ । 

ਨਿਕਸੇ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਜਬਿ ਤੇ ਭਏ ਨ ਘਣ,ਐਸ਼੍ਰਜ ਬਧਾਇ"'ਤੁਮਰੇ 
ਨਰ ਕ੍ਛ ਥੋਰੇ ਆਵਹਂ ਤਹਾਂ ਉਪਾਇਨ ਬਹੁਤੀ ਆਇ?” ॥੬॥ ਦਲਕਮ “ 

੧;ਗਿਤੇ ਸਾਵੇ (ਤੇ) ਸੰਗੇਤ । “ਪੂਸਰੇ । <ਮਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਪਣੇ ਖੇਲ । $ਟੱਲੀਆਂ । “ਹੱਥਾਂ ਦੀ 
ਤਜਲੀ । “ਡੁਵਾਟੜੀ ਲੈਕੇ । “ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ _ਕਰਦੇ ਹਨ [ਫਾਮ ਇਸ਼ਾਰਤ]। _ 

੮ਵੇਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ੯ਅਕੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਗ । “"“ਭੁਰਵੱਟੇ ਚਾੜ੍ਦੇ ਹਨ । ੨੧ਧੌਕਾਂ 

ਮਾਰਕੇ (ਉਸਨੁੰ ਪੰਚੇ ਕਰ ਉਸਦੀ ਬਾਂ ਆਪ) ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । (ਅ (ਇਕਨਾਂ ਹੂੰ) 
ਹਟਾ ਕੇ ਪੁੰਵੇਸ਼ ਕੌਰਦੇ ਹਨ (ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ)। ““ਦੌੜੀ | ੧ਬਗੁਰ੍ਹ ਦੇ 'ਘਰ 

“446 ਕਲ ਰੋਕ ਦੇ ਦੇਖਿਅ, ਹੈ ਸੌ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “£ਫਧਿ ਗਿਆ ਹੈ । 

੧੫ਟ੍ਣ ਗਿਆਂ | 



ਰਾ << ਨਿਤ ਵੀ ਮੀ 
ਰੁ ਤੇਸ ਸਰਪ ਨੇ ਡਸੀ ਦ੬ 
ਧਰ ਉਹ ਹਰਿਕਰਿ ਗੁੜ ਬੀਤ ਼ ਹੀਕ ਬਧੀਤਿ। ਬਹਤੋ ਜਾਤਿਚਿਡ 

___ ਚਿੰਤਾ ਸਲਿਤਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੁਛ ਤਨਕ ਕਰੇਤਿ । ਦੁਰਬਲਤਾ ਅੰਗਨਿ 
ਭਈ ਸਗਰੇ ਉਸ਼ਨ ਸਾਸ ਬਹੁ ਬਾਰ ਭਰੈਤਿ।੭॥ਭਈ ਰਾਤਿ ਪਤਿ ਆਇ 
ਸਮੀਪੀ, ਮਨ ਸੈਕਟ ਕੋ ਭਨਤਿ ਕਰਾਲ। “ਹੋ ਗੁਰ ਸੁਤ ! ਤੁਮ ਬਾਕ ਬਖਾਂ- 
ਨਯੋ-ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਹੋਇ ਨ ਬਾਲ । ਅਥਿ ਜਨਮਜੋ ਸੁੰਦਰ ਸਮ ਚੈਦਹਿ 
ਸਗਰੀ ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨਿ ਬਾਲ । ਅਧਿਕ ਉਪਾਇਨ ਚਵਹਿ ਦਰਬ ਬਹੁ 
ਤਿਨ ਦੇ ਮੰਗਤਿ ਕਏ ਨਿਹਾਲ ॥੮॥ ਅਨਿਕ ਰੀਤਿ ਕੇ ਉਤਸਵ ਹੋਵਤਿ 
ਬਜਹਿ ਬਧਾਈ ਅਨੰਦ ਬਿਸਾਲ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸਜਸ ਬਿਥਾਰਯੋ ਅਪਨੋ 
ਜਨਮ ਲਾਭ ਲੀਨਸਿ ਇਸ ਕਾਲ"। ਬਸਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋ, ਤੁਮ ਪਿਤ ਕੇ ਪੁਰਿ 
ਤਉ ਨ ਸਮਤਾ ਭੀ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਬਚਨ ਕੁਰ ਪੁਨ ਭਏ ਤੁਮਾਰੇ ਮੈਂ ਝੁ 
ਹੇਰਤਿ ਅਸ ਹਾਲ? ॥੯॥ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਭਨਯੋ “ਜਥਾ ਸੁਤ ਲੀਨਸਿ ਗਈ ਬਿੱਧ 
ਢਿਗ ਨਗਨ ਸੁ ਪਾਇ। ਦੇਖਿ ਸੇਵ ਤਿਸਨੇ ਬਰ ਦੀਨਸ ਯਾਂਤੇ ਪੁੱਤ ਲੀਯੋ 
ਹਰਖਾਇ । ਮੋਹਿ ਬਾਕ ਨਹਿੰ ਝੂਠ ਬਿਚਾਰਹ ਅਪਰ ਜਤਨ ਤੇ ਕਯੋਹੁ ਨ 
ਪਾਵਂ । ਸ਼ੀਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੀਨਹੁੰ ਜਿਸ ਕੌ ਕੋਇਨ ਸਕਹਿ ਮਿਟਾਇ 
॥੧੦॥ ਬਡੇ ਪੁਰਖ ਨਿਜ ਸੇਵਾ ਹੇਰਹਿੰ ਵਸਤੁ ਅਦੇਯ ਜੁ ਦੇਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । 
ਜਗ ਗੁਰ ਨੁਖਾ ਪਗਨਿ ਤੇ ਗਮਨੀ ਬਿਨ ਪਨਹੀ', ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਲਿ । 
ਸਕਲ ਟਹਿਲ ਅਪਨੇ ਕਰ ਕੀਨਸ ਸ੍ਰਮੱਤ ਭਈ ਹੁਇ ਖੇਦ ਬਿਸਾਲ । 
ਦਿਸ ਉਪਾਇ ਤੇ ਨੰਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਾਂਹਿ ਤ ਮਮ ਬਚ ਸਹੈ ਕਰਾਲ'॥੨੧॥ 
ਭਯੋ ਪੁੱਤ ਤੋ ਕਯਾ ਅਬਿ ਹੋਯਹ ਰਿਦੇ ਹਮਾਰੇ ਸੱਲ“ ਸਮਾਨ।ਨਗੀਂ ਉਖ/- 
ਰਹਿ ਜਾਵਤ ਇਸਕੋ ਤਾਵਤ ਉਪਜਤਿ ਕਰਕ"? ਮਹਾਨ।ਨੀਂਦ ਨਿਸ/ 
ਨਹਿ ਭੋਜਨ ਦਿਨ ਮਹਿ ਚਿੰਤਾ ਬਧੰਹ ਨਈ ਨਿਤ ਆਨਿ।ਜਤਨ ਬਨਹਿ 
ਜਿਮ ਚਿਤਵਤਿ ਰਹੁ ਡਿਮ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਕਗਾਹੇ ਸੁ ਹਾਨ" 
॥੧੨॥ਜਜੋ' ਕਯੋਂ ਗੁਰਤਾ ਨਿਜ ਘਰ ਰਾਖਹਿੰ ਇਸ ਹਿਝ ਠਾਨਹਿ ਅਨਿਕ 
ਪੀਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । "ਨੇ ਕਰ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਦੇ (ਦੇਖਕੋ) । "ਤੱਤੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ 
ਫੇਰੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। -ਇਸ ਸਮੇ' ਵਿੱਚ । (ਅਉ ਅਰਜਨ ਜੀ । $ਹੋਰ ਜਤਨ ਤੈ ਕਿਵੇ 
ਨਹੀ ਪਾ ਸੱਕਦ । ਲਾ ਜਲ ਗਲ ਦਾ ਪਨ ਲਾ ਨ ਤਾ 
ਦੇ ਗਈ । “ਮੇਰੇ ੧ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ । ਸਾਡੇ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ (ਇਹ ਪੁਤਰ) 
ਏੱਲ ਵਾਤੂ ਹੈ । "ਰੜਕ । "ਨਾਸ਼ । 

੨ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੧੬) ਰਾਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੬. 

ਉਪਾਇਜਬਿਲੋ ਮਾਤ ਗੋਦ ਮਹਿ ਬਾਲਕ ਤਬਿਲੋਂ ਤ੍ਰਿਯਾ ਜਾਇ ਕੌ ਘਾਇ ' 

ਕਛ ਚਤੁਰਾਈ ਸੋ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚਹਿ ਕਰਹਿ ਸੁ ਘਾਤੁ ਘਾਂਤ ਕੌ ਪਾਇ” ' 

ਅਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਖੋਜਤਿ ਨਿਤ ਰਹੀਅਹਿ, ਦੇਹੁ ਦਰਬ ਤਿਸ ਲੋਹ ਲੁਕਾਇ 

॥੧੩॥ ਨਿਜ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਹੁਇ ਸੋ ਤਹਿ ਪਹੁੰਚਹਿ ਮਿਸਿ ਕੁਛੁ ਕਗੰਹ ਰਹੀਹ 

ਤਿਨਿ ਧਾਮ। ਕੈ ਤਿਸਿ ਗਾਮ ਹੋਹਿ ਬੁਲਵਾਵਹੁ ਕਰਹੁ ਲੁਭਾਵਨ ਦੋ 

ਕਰਿ ਦਾਮਾ । ਕੈ ਦਾਸੀ ਝਿਸਿ ਰਹੇ ਸਮੀਪੀ ਸੋ ਸੁਖੇਨ ਹੀ ਕਰਿ ਹੈ ਕਾਂਮ । 

ਖੋਜਤਿ ਰਹਹੁ ਆਜ ਤੇ ਤੈਸੀ ਬਾਲਕ ਹਨਹਿ ਮਿਲਹ ਅਸ ਬਾਮ” ॥ 

੧੪॥ਇਮ ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਹਰਖੀ ਕਰਮੋ ਕਰਮ ਕਰ ਮਹਿ ਦੁਰਮਤਿ ਧਾਗ 

ਅਚਯੋ ਅਸਨ,ਬਿਸਰਾਮੇ ਨਿਸ ਮਹਿ ਚਿਤ ਮਹਿੰ` ਚਿਤਵਤਿ ਅਨਿਕ 

। ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਬੱਧਿ ਕੀਨ ਬਿਸਤਾਰਨਿ”; ਖੋਜਤਿ ਮਨ ਕਰਿ 
ਨਾਰਿ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚਿੰਤ ਗ਼ਲਤਾਨੀ ਪ੍ਰਿਯ ਦਾਸੀ ਕੋ ਨਿਕਟ 

ਹਕਾਰ॥੧੫॥ਮਨ ਕੀ ਬਿ੍ਥਾ ਉਚਾਰਨਿ ਕੀਨਸਿਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਯ ਐਸੀ 

ਆਨਿ। ਲੋ ਕਰਿ ਦਰਬ ਕਾਮੁ ਇਮ ਠਾਨਹਿੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੌ ਨੰਦਨ 

ਹਾਨਿ। ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਾਵਹਿੰ ਅਸਨ ਬਸਨ ਦੇ ਸਭਿ ਸੁਖ- 

ਦਾਨ । ਹਿਤ ਕਰਿ ਨਿਤ ਖੋਜਤਿ ਰਹ ਚਿਤ ਕਰਿ ਇਹ ਮੇਰੋ ਲਖ ਕਾਜ 

ਮਹਾਨ॥॥੧੬॥ਇਮ ਦਾਸੀ ਕਰਿ ਗੋ੫ ਬਾਤ ਕੌ ਸਨੈਸਨੇ ਬੂਬਤਿ ਬਹੁਨਾਰ। 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਤਿ ਉਤਸਾਹਤਿ ਮੰਗਤਿ ਕੋ ਦੇ ਦਰਬ ਅਪਾਗ 

ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਦੂਰਿ ਦੂਰਿ ਤੇ ਆਵਹਿੰ ਲੋ ਕਰਿ ਗਮਨੀਹੈ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰ । 

ਬਡੇ ਭਾਗ ਜਤ ਸੁਤ ਸ਼ੁਕ ਜਨਮਜੋ ਜਹਿ ਕੀਹ ਜਿਸਤੇ ਹੁਇ ਜੈਕਾਰ ॥ 

੧੭॥ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਤਿ ਸੁਤ ਹੇਰਤਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹੁਇ ਕਗੰਤ ਦੁਲਾਰ। 

ਕਦਉ ਪਾਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੈ । ਂ ਦਮਤੇ, ਰਮਾਂਨੇ । ਇਸਤ੍ਰੀ । ਬੁੱਧੀ ਖਿੰਡਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਸੋਚ 

- ੜਾਈ । “ਕੜਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ । #ਡਾਵ; ਜਿਵੇਂ ਵਡਿਆਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ ਸੀ। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰ ੧੯੧੭ ਰਾਸ 8। ਸੂ ੬ 
ਸਬਦ ਬਿਢ, ਖਟ ਲੋਕ ਚੋਜ ਕਾਰ ॥੧੯॥ ਆ ਨਾਵਲ ਮੁੰਦਕ 

_ਰਾਂਗਨਿ ਸਿ ਦਬਾ ਪੋਮ ਲਗਾਮ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 
ਦਵਹਿ ਰੀਝ ਹੀ ਮੋਦ ਬਢਾਇ । ਬਖ਼ਸ਼ਹਿੰ ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਕੂਖਨ ਬਹੁ ਬਿਧਿ 
ਬਿਰਮਤ” ਬੈਠਹਿ ਉਠਿ ਨ ਸਕਾਇ । ਪੈਨ ਧੈਨ ਗੁਰ ਧੈਨ ਜਨਮ ਸਿਸ 

ਜਿਸ ਤੇ ਦਸਦਿਸ਼ਜਸਪਸਰਾਇ॥੨੦॥ਬਧਤਿ ਸਰੀਰ ਦੂਜ ਤੇ ਜਸਸਸਿ" 

ੜਿਮ ਤਿਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਧਿਕਾਇ । ਦੇਕ ਮਾਸ ਬੀਤਯੋ ਜਬਿ ਐਸੇ ਕਰਤਿ 

ਦੁਲਾਰ ਮਾਤ ਬਲ ਜਾਇ ।ਰਤ ਦਿਵਸ ਸੁਤ ਕੋ ਮੁਖ ਦੇਖਹਿ ਨਹ 
ਲੋਚਨ ਕੋਹ ਤਿ੍ਪਤਾਇ। ਬਰਬਸ” ਨਿੰਦਾ ਅਧਿਕ ਬਧਹਿ ਜਬਿ ਸੁ੫- 
ਤਹਿ//ਛਿੱਪ੍ ਜਾਗ ਕੈ ਪਾਇ॥੨੧॥ਜਨੁ ਪੰਨਗ ਮਨ ਮਨਿ ਸੋਂ ਲਾਗਯੋਂ'ਅਹਿ- 
ਨਿਸ ਰਾਖਨ ਮਹਿ ਹਿਝਕਾਰ । ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਜਬਿ ਉਘਰੰਹੇ ਲੌਚਨ ਤਨਜ 
ਬਦਨ ੫ਰ ਦਿਸ਼ਟਿ ਪਸਾਰ। ਪਾਲਤਿ,ਲਾਲਤਿ,ਘਾਲਤਿ ਘਾਲ, ਡਾਲਤਿ . 
ਨਯਨ ਸ਼ਯਾਮਤਾ ਚਾਰ'। ਝਗਲੀ ਬੀਨ” ਮਹੀਨ ਸੂਤ ਕੀ ਬਰਨ ਬਰਨ 

ਕੀ ਪਾਇ ਸਧਾਰਿ ॥੨੨॥ ਕੌਚਨ ਕੇ ਕੈਕਨ ਕਰਵਾਇਸ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੀਰੇ 

ਜਰੇ ਜਰਾਇ”  ਛੁੱਦ੍ਪੰਟਕਾ ਬਾਜਨਵਾਰੀ' ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਘਰੀ ਸੁਰਾਇ । 
ਪਾਵਨ ਪਦਪੰਕਜ ਮਹਿੰ ਨੂਪਰ ਰੁਣਕਾਤਿ ਰੁਚਿਰ'“ਜਿ ਉਰਧ ਉਚਾਇ'" 
ਛਾਪ ਛਲਾਇਨਿ ਗਰ ਕੋ ਕੂਖਨ ਸ਼ੋਭਤਿ ਸਭਿ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਪਹਿਰਾਇ॥੨੩॥ 

ਸ਼ਯਾਮ ਬਿੰਦ'ਸ਼ੈਦਰ ਬਿਚ ਭੌਹਨ ਸ਼ਾਮ ਕੇਸ ਐਸੇ ਛਬਿ ਪਾਇ।ਅਲ ਕੋ 
ਬਾਲਕ ਅਲ ਗਨ ਤਜਿ ਕਰਿ ਧਸਜੋ ਪੰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਆਇ”ਡੀਠ ਨ 
੧2੫ ਵਿਚ ਗਦਗਦ ਹੈਂਦੇ ਹਨ । “ਪਰਚੇ ਹੋਏ । “ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਮਾਂ । ਝਨੌਰੇ ਜੋਰੀ । “ਮਾਨੋ 

ਸਰ੫ ਦਾ ਮਨ ਮਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਹੈ । ੬ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਲਡਿਆਊਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਲੇਤਂ ਵਿੱਖੇ ਸੁਹਣਾਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । “ਬਰੀਕ ਬਰਾਲੀ । ਦਲੇ ਦੋ ਹੀਰੇ ਜਕਊ ਜੜੋ। 
€ਤੜਾਰ। ਵੱਜਣ ਫਾਲੀ । ੧੦ਪਵਿੱਤ ਚਰਣ ਕਵਲਾਂ ਫਿਚ ਸੁਹਣੇ ਪਾਉਂਦੇ (ਬਾਂਜਗਾਂ) ਛਣਕਦੇ 

ਹਨ । ""ਜਦੇ' ਉਦੇ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ। ੧੨ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਭਾਵ ਤਿਨ । "₹ੌਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਜਾਮ ਕੇਸ 

ਏ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬਾਂ ਬਿੰਦੀ ਸਉ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ' ਭੈਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾ ਭੇਰਿਆੰ ਦੀ ਡਾੜ 

ਛਤਕੇ ਅੰਮਿਤ ਦੇ ਪੰਕ ਵਿਚ ਆ ਧਸਿਆ ਹੈ । ਤਰਵਾੱਟੇ ਭੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਹਨ, ਬਿੰਦੀ 
ਫਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਥਾਂ ਦਾ ਫਿਕਾਣਾਂ ਹੋਗ 

ਕਰਕੇ ਅੰਮਿਤ ਦਾ ਪੰਕ ਹੈ । ਪੰਕ ਨਾਮ ਦਿੱਕੜ ਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਕ ਨਾਮ “ਅਤਰ ਫਿਤਨੈ” 
ਦ ਰਗੀਆਂ ਚਿਕਨਾਈਆਂ ਦਾ ਬੀ ਹੈ । ਪੰਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਮਲ ਦੀ ਬੀ ਲਈ ਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਜਿਵੇ ਮੈਸਕਿਤ ਵਿਚ ਪੰਕਾਵਲੀ ਨਾਮ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਸ 
ਬਾਗੀ ਪ੍ਰਕਾਂਭ ਚੇਖੋ ਅਕਲੈ ਪਲੇ ਦ ਹਕ] ਛਵਤ" 



ਰੰ! ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੧੮ ) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੭ 

ਲਗਹਿ ਭਰਤ ਉਰ ਜਨਨੀ ਵਾਰਤਿ ਰਾਈ ਲੌਨ ਮੰਗਾਇ । ਤਿਨਕਾ 
ਤੋਰਿ ਤੋਰਿ ਕਰਿ ਗੇਰਤਿ ਰੱਛਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਲੇ ਨਾਇ॥੨੪॥ ਜੇਂਵਰ ਜਰੇ 
ਜਵਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ੇਬ ਅਜਾਇਬ ਜਬਰ ਜਰੈਤਿ'ਸੁਵਰਨ ਕੋ ਸੁ ਵਰਨ 
ਤਨ ਦੁਤਿ ਮਿਲਿ ਸਮਤਾ ਤੇ ਭੇਵ ਨ ਲਖਿਯੰਤਿ।ਕਰਕਸ ਹੌਤਿ ਸਪਰਸ 
ਮੁਆ ਆ ਦਮ ਮਮ 

ਮਨ ਕੁਮ ਹਾਰਮੇ ਲਘੂ ₹॥੨੫॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 'ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਗੁਰੁ ਮੰਦਰ ਸਰਬ ਸਰੀਰ । ਅੰਗ ਬਿਲੰਦ ਬਿਲੋਕੀਯਤਿ ਹਰਗੁਬਿੰਦ 
ਮਤਿਧੀਰ ॥੨੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿੰਥੇ ਕ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰੋਬਿੰਦ 
ਜਨਮ ਉਤਸ਼ਵ ਬਰਨਨੈ ਨਮ ਖਸ਼ੂਮੋ ਅੰਗ । £ ॥ 

ਹੈ, [ਜ਼ਹਿਰ ਦੈਣ ਵਾਲੀ ਦਾਈ। ਦੀ ਮੌਤ] । 

`_ ਢੋਹਗਾ ॥ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਕੀ ਦਾਸੀ ਫਿਰੀ ਖੋਜਤਿ ਦੁਰਮੰਤ ਨਾਰ । ਇਕ ਨੰ 
ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦਈ “ਭੋਹਿ ਕਰੌ ਮੈਂ ਕਾਰ॥੧॥ ਸ੍ਰੈਯਾਫੈ ॥ ਰਾਮਦਾਸ ਪਰਿ 
ਬਸਹਿ ਕਚਲਕੀ ਧਾਇਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ। ਦਾਸੀ ਮਸਲਤ ਅਘ 
ਕੀ ਕਰਿਕੰ ਕਰਮੋ. ਨਿਕਟ ੧ ਮੇਲੀ ਆਨਿ“ । ਸਾਦਰ ਸਦਨ ਬਿਠਾਇ 
ਸਮੀਧੀ ਪੂਰਬ ਭਾਖਯੋ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨ“ ।“ਅਨੁਜ ਲੀਨਿ ਗੁਰਤਾ ਬਿਪ੍ਰੀਤੀ 
ਜੇਠੋ ਬੈਠੋ ਰਹਜੋ ਸੁਜਾਨ॥੨॥ ਬਹੁ ਉਪਚਜਨ ਤੇ ਨਿਪਜਯੋ ਸੁਤ ਤਿਨਹੁੰ 
ਕੀਨਿ ਉਤਸਵ ਹਰਖਾਇ।ਕਹੈ ਕਿ-ਗਾਈਕੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਾਛੇ ਗੁਰਤਾਂ 
ਲੇ ਸ਼ੁਭ ਪਾਇ-। ਬਿਲ ਆਸ ਹੁਤੀ ਹਮਰੇ ਮਨ-ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਬਿ 
ਤਨ ਬਿਨਸਾਇ। ਨਹੀਂ, ਬਨਹਿੰ ਹਮ ਹੀ ਗੁਰ,ਚਾਰਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਕੇ 

__ ਪੂਜ -ਕਹਾਇੰ-॥੩॥ਜਬਿ ਕੌ ਨੰਦਨ ਤਿਨ ਕੇ ਜਨਮਜੋ ਤਬਿ ਤੇ ਹਮ ਹੁਇ 

੯ਜੜੇ ਹਨ । “ਸੇਨੇ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਜ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੈਗ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਰਲੇ ਮਿਲ ਗਈ 
ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭੇਦ ਨਹੀ ਜਾਣੀਦ। । "ਛੁਹਣ ਨਾਲ ਖੁਰਦਰਾਂ ਯਾ ਕਰੜੀ ਜਾਣੀਦ ਹੈ । “(ਹੇਰ 

ਲਾ ਉਪਮਾ) ਤੁੱਛ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । “ਆਕੇ ਮਿਲਾਈ । #ਡਾਵ ਕਰਮੇ ਨੇ । 
“ਚੁਗ [(ਪਫਕੇ ਪਨ ਦ ਬਾਰੀ (ਕਾਗ) 
€/ ਅਰਥ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਸੋ ਐਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਮਲ ਬੀ ਤ੍ਰਿਕੁਣੀ ਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦ੍ਰਾ ਹੈ । 

ਡੀ "ਤੀ ਕੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ । [ਪੰਕ=ਪੰਖ=ਖੰਡ, ਤਾਬ ਭਰਾ 
ਥੰਡਾਂ ਸਸੇਤ । ਐਮ੍ਰਿਤ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦ! ਹੈ ਤਦ ਸਬਾਨੀ ਮੱਥਾ]। ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿਏ ਹਨ ਕਿ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ੨੯੪ ਕਬਿੱਤ ਵਿਜ਼ ਕੋਦਿਕ ਉਸਤਤਿ ਛਬਿ ਤਿਲ ਕੋ ਪੂਰਗਾਸ ਹੈ” 
ਸਤ ਲੀਰ ਕੀ ਕਲ ਜਿ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ'ਸੂਰਜ। ਅਤ _ਗਾਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੭, 

ਗਏ ॥ਅੀਬ ਚ੪ਘਾਂ!ਏ ਅਸ ਟ 2 ਨ ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਲਕ 

ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ। ਪਨ ਤਿਨ ਕੇ ਜਨ।! ਨ ਆਬਮਜ ਹਮਣੇ ਕਾਜ ਹੋਇ 

ਸਭਿ ਰਾਸ ਦਰਬ ਆਂਦਿ ਸੁੰਦਰ ਸਭਿ ਵਸਤੁ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਆਇ 

ਅਵਾਸ॥੪॥ ਤਬਿ ਤੇਰੀ ਬਹ ਕਰਹਿੰ ਜੀਵਕਾ ਭੋਜਨ ਬਸਨ ਸਕਲ ਪਰ- 

ਵਾਰ । ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਹਮ ਦੇਹਿ ਤੋਹਿ ਕਹੁ ਅਰ ਤੇਰੋ ਜਾਨਹਿੰ ਉਪਕਾਰ । 

ਮਿਹਰਵਾਨ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਤੇ ਆਦਰ ਮੈਂ ਕਰਿਵਾਓ' ਉਦਾਰ । ਇਹ 
ਕਾਰਜ ਨਿਜ ਚਾਤੁਰਤਾ ਤੇ ਕਰਹਿ ਅਬਹਿ ਉਪਜਹਿ ਸੁਖ ਸਾਰ।੫॥ ਇਕ 

ਸ਼ਤ ਲੇਹ ਰਜਤਪਨ" ਅਬਿਹੂੰ,ਕਰਹੁ ਕਾਜ ਕੋ ਬਿਲਮ ਬਿਸਾਰਿ । ਬਾਲਕ 
ਮਿਤਿ ਹਮਰੋ ਹਿਤ ਲਖਿ ਚਿਤ; ਪੁਨ ਨਹਿ ਕਮੀ, ਭਰਹਿ ਭੌਡਾਰ” । ਇਮ 
ਕਹਿ ਬਸਤ੍ਰ ਆਪਨੌ ਆਪਨੇ ਲੇਕਰਿ ਦੀਨਸਿ ਤਿਸ ਕੇ ਊਪਰ ਡਾਰ। ਅਤਿ ਸਨੇਹ 
ਕੀ ਬਾਤ ਬਖਾਨਤਿ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਬਹੂੰ ਭਰਿ ਦ੍ਰਿਗਿ ਬਾਰਿ” ॥ ੬ ॥ ਧਾਇ 
ਕ੍ਰ ਕਰਮਾ” ਅਤਿ ਪਾਪਨਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹਰਖੀ ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ। “ਦੁਖੀ ਨ 
₹ ਹੋਹ,ਕਰੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਿਤ,ਰਚੋਂ ਕਪਟ,ਕੋ ਲੇਯ ਨ ਚੀਨ'/ਤੁਮਰੇ ਸੁਖ ਤੇ ਹੈ 
ਸਖ ਮੌਕਉ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਸਭਿ ਸਧਿ ਲੀਨਿ । ਸੋ ਉਠਿ ਗਏ ਕਹਾਂ ਤਿਨ 

ਸਾਥਹਿਓ ਲੋਨਿ ਦੇਨਿ ਕਛ ਨਾਂਹਿ ਨ ਕੀਨਿ ॥ ੭॥ ਚਿਤ ਬਾਂਛਤਿ ਇਹ 
ਕਾਰਜ ਮੌਕਉ ਕਰਿਹੋਂ' ਮੈਂ ਅਬਿ ਬਿਲਮ ਬਿਸਾਰਿ । ਚਿੰਤਾ ਰੰਚਕ ਹੂੰ ਨਹਿੰ 
ਕੀਜਹਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਖਹੁ ਸੁਧਾਰੀ ਕਾਰ । ਮੇਰੋ ਦੋਹ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਤਿਨ ਸੋਂ 
ਅਪਰ ਧਾਇ ਕੋ ਲੀਨਿ ਹਕਾਰ। ਨਹੀਂ ਅਵਾਹਨ ਮੋ ਕੌ ਕੀਨਸਿਨਹਿੰ ਕਛ 
ਦੀਨਸਿ, ਬਹ ਬਰਿਆਰ”॥੮॥ ਲਗਹਿ ਸੁਲ ਮੜ ਤਿਨ ਕੇ ਮੰਗਲ" ਜਿਸ 
ਦਲ ਤਹ ਦਸ ਪਿਧੀਤ ਜੀ ਅਤ ਅੰਤ ਸੁਲਿ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ 
“ਸਾਧ ਸਾਧ” ਬਹੁ ਤੋਹਿ । ਭਯੋ ਭਰੋਸ; ਲਖੀ ਬੁਧਿ ਦੀਰਘ, ਤੁੜਗੀ ਤੇ 
ਕਾਰਜ ਸਿਧ ਹੋਇ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਜ਼ਚੈ ਕਰਿ ਦੋਨਹ ਦੁਰਬੁੱਧਾਗਨਪਾਪ 
ਅਰੋਹਿ"॥੯॥ ਲੋ ਕਛ ਦਰਬ ਸਦਨ ਮਹਿ ਆਈ ਰੈਗਦਾਰ ਅੰਬਰ ਤਨ 
ਧਾਰਿ। ਰਚਿਰ ਬਿਕੁਖਨ ਪਹਿਰੇ ਰੁਚਿ ਕਰਿ ਮੁਖ ਪਖਾਰ ਦਿਗ ਅੰਜਨ 
੧ਇੱਕ ਸੈ ਰੁਪੱਯੈ । “ਬਾਲਕ ਦੀ ਮੋਤ ਹੀ ਚਿਤ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਹਿਤ ਜਾਣ । ਭਰਦੀ ਹੈ ਨੈੜ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਜਲ । "ਖੇਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ । “(ਜੇ ਕੌਈ) ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੇਗਾ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਸਾੜੇ ਨਾਲ) ਕੀ ਸਾਬ ਹੈ । “ਬਹੁਤ ਝੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ । 

੯ਤਿਲ੍ਹੀਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ' ਮੈਨੂੰ ਦੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ੯ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ।_੧5ਮਦਿੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ 
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ਗਾਸਿ ੩! ਮੰਹ 7, 

ਲਨਿਜਮਅਸਤਨ ਜੂਗ ਲੈਪਸਧਾ!ਰ। 
ਲਖ ਵਲ ਪਲ ਮੀਆਂ ਪਿ ਪਖ ਵਰਤ ਪਰ ਗਰ ॥੧੦॥ 

. ਦਰਬ ਲੌਭ ਤੇ ਚੌਂਪ ਚੌਗਨੀ=-ਹਤਿ ਸਿਸ ਕੌ ਮੈ' ਲੋਉ' ਦਿਨਾਮ । ਸਕਲ 
ਆਰਬਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਜੁ ਹਇਹੈ ਮੋਹਿਕਰੇ ਇਸ ਕਾਮ-। ਇਤ ਗੈਗਾ ਨੇ 
ਕਾਰਿ ਚਾਲੀਸਾ ਬਰਤਹਿ ਬੈਸ ਰੀਤਿ ਅਭਿਰਾਮ । ਨਿਤਪਰਤਿ ਉਤਸਵ 
ਨਏ ਨਏ ਬਹੁ ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਤ ਜਬਿ ਕੋ ਜਨਮਜੋ ਧਾਮ॥ ੧੧॥ ਭਯੋ ਅਨੰਦ 
ਬਿਲੈਦ ਨੰਦ ਤੇ ਦਰਬ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੇ ਲੋੜਿ ਅਸੀਸ । ਬਹੁ ਗਾਮਨਿ ਕੀ ਬਾਮ 
ਆਇ ਕਰਿ ਸਿਸੁ ਅਭਿਰਾਮ ਧਾਮ ਮਹਿੰ ਦੀਸ” । ਸਾਦਰ ਤਿਨ ਕੌ ਬਾਂਛਤਿ 

ਮੰਗਲ ਸਮਯੋ' ਆਇ ਪਰਵਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਿਕੇਤ। ਅਧਿਕ ਭੀਰ ਨਾਗਿਨ ਕੀ 
ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਜਥ/' ਜੋਗ ਆਦਰ ਕਹ ਦੇਤਿ । ਕਿਤਿਕ ਬਾਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਤੀ, ਕਿਤਿਕ ਸਰਾਹਤਿ ਪੀਤ ਸਮੇਤਿ । ਕੇਤਿਕ ਲੇਤਿ ਉਛੋਗ 
ਦਲਾਰੀਤ', ਕੇਤਿਕ ਬਿਗਸਤਿ ਦੈਤਨਿ ਸੇਤ'( ॥ ੧੩ ॥ ਦੋਹਰਾ॥ 
ਬਿਭੁਖਨ ਦੇਖਿ ਸ਼ੁਭ ਆਦਰ ਸਾਥ ਬਿਠਾਇ।ਇਸਤਿਨਿ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇ ਮੈਂ 
ਪੁੱਤ੍ਰਨਿ ਬਾਤ ਚਲਾਇ ॥ ੧੪ ॥ ਸੈਯਾ ੬੮॥ ਸਭਿਨਿ ਬਿਖੋ ਰੀਗਾ ਮਿਦ੍ 
ਬਚ ਕਹਿ “ਦੋ ਇਕ ਦਿਨ ਤੇ ਅਨਮਨ ਨੰਦ। ਅਸਤਨ ਲੋਤਿ ਨ ਗੱਚ 
ਕਰਿ ਮੁਖ ਮਹਿੰ ਕੌ ਦੁਖ,ਸੁਧਿ ਨਹਿੰ ਮੋਹ ਬਿਲੈਦ'ਜਿਤਿਕ ਬਿਰਧ ਉ੫- 
ਚਾਰਨਿ ਭਾਖਤਿ ਗੁਰਤੀ''ਆਦਿ ਦੇਹ;[ੰ ਸਖਕੰਦ"। ਘਾਤਿ ਪਾਇ ਕਰਿ 
ਦੁਸ਼ਟਾ ਬੋਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੂਤਨਾ ਕੇਰਿ'" ਮਨਿੰਦ ॥੧੫॥ “ਮੋਹਿ ਬਿਖੈ ਗੁਨ 
ਦਿਯੋ ਪ੍ਕਭੁਨੇ ਬਹੁਬਾਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਿਆਇ'ਪਾਨ ਕਰਹਿ ਜੋ ਅਸਤਨ 
ਗੁੱਝੀ । “ਚਾਲ੍ਰੀਵਾਂ ਦਿਨ ਕਰਕੇ । ੧ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । “ਜਿਵੇਂ (ਮਾਤ। ਜੀ) ਚਾਹੁੰਦੇਹਨ 
(ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਕੱਲਕਾਨ ਸਮੇਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ (ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ) 
ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਸਮੇ' ਵਿਚ 5(ਉਹ ਦਾਈ ਘਰ)ਆ ਵੜੀ।” ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਲਡ/ਓੰਦੀਆਂ 
ਹਨ। "ਚਿਟਿਆਂ ਦੈਦਾਂ ਨਾਲ ਹਸਦੀਆਂ ਭਾਫ' ਘਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦੀਮਾਂ ਹਨ, ੯ਮੁਰਬਾਯਾ ਹੋ ਪੱਤ । 
੧੦੩ ਕੋਈ ਦੁ੪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸੋਭੀਂ ਨਹੀਂ । ""ਗੁੜਤੀ । '“ਭਾਵ ਸੂੀ ਹਰਿਰੌ ਬਿੰਦ 
ਜੀ ਨੂੰ । ੯੧ਪਤਨ ਵਾਂਡੂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਭੈ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ?ਘਾਰੀ ਸੀ। 
੧੧ ,ਤਿਆਇਆ ਹੈ । _“#ਪ੩=ਡਾਰਿ। _7ਪਾ:-ਏਤਨਿਕੇਤ । _੨੫:-ਏਹਿ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂਰਜ । ( ੧੯੨੧) ਰੱਸੇ ੩। ਅਸੂ 2. 

ਮੇਰੇ ਤਿਸ ਸਿਸ ਜੇ ਦੁਖ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਇ।ਹਰਹਿ ਅਰਚ" ਕੋ ਤਤਛਿਨ 
ਛੁੱਧਤਹਿ”,ਆਰਬਲਾ ਸੁ ਅਧਿਕ ਬਿਰਧਾਇ । ਰਹੈ ਨਿਰੋਵਾ ਸੁਖ ਸੋ ਬਯ 
ਮਹਿ ਨਹਿ ਔਸ਼ਧਿ ਕੀ ਚਾਹਿ ਰਹਾਇ॥੧੬॥ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਬਾਸਕੀਨਿਮੈ 
ਜਬਿ ਕੋ ਤੁਮ ਆਏ ਇਸ ਬਾਇਮਮ ਗੁਨ ਸੁਨਿਕੈ ਪ੍ਰਿਥੀਏੇ ਆਨੀ ਸੁਤ- 
ਵੈਤੀ ਤਿਯ ਸਭਿ ਫਿਗ ਆਇ । ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਨ ਅਸਤਨ ਦੇ ਮੇਰੋ ਰਜ 
ਗਵਾਇ ਗਮਨੀ ਸਮੁਦਾਇ। ਭਾਗਵਾਨ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿ ਜਾਵੇਂ ਨਿਰਕਾਗਨ 
ਕੱਕੋ ਚਲਿ ਜਾਇਉ॥੧੭॥ਅਧਿਕ ਚਾਹਿ ਕਰਿਤਮਰੇ ਆਈ ਪੁਗੀਤੁਹਾਰੀ 
ਬਸੀ ਜ ਆਨਿ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤ ਜਾਚੌਂ-ਸੁਤਵੈਤੀ ਹੁਇ ਤਿ੍ਯਾ 
ਮਹਾਨ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰੌ' ਸਦ ਦਰਬ ਸਹੜ ਪਾਵੇ 
ਸਨਮਾਨ । ਜੀਵਨ ਜੋਗ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੇਰੋ ਮੁਝ ਕੌਛਰ ਮਹਿੰ' ਦੀਜਹਿ 
ਆਨਿ? ॥ ੧੮॥ ਤਿਸ ਤੇ ਸਨਿ ਸਭਿ ਤਿ੍ਯਨਿ ਸਰਾਹੀ, ਬਸਨ ਬਿਕੁਖਨ 
ਸੁੰਦਰ ਹੇਰਿ“ਬਿਨ ਔਸ਼ਧਿ ਰਜ ਕੀ ਇਹ ਹਰਤਾ ਧੈਠ ਤਹ ਗਨ ਲਹੜੋ 
ਬੜੇਰ”। ਮਰਜੀ ਸਭਿ ਨਾਰਿਨਿ ਕੀ ਲਖਿ ਕਰਿ ਮਾਤ ਗੈਗ ਬਿਸਮਾਇ 
ਘਨੌਰ।ਦਿਯੋ ਪੁੱਤ ਤਿਸ ਗੋਦ ਪ੍ਰਮੋਦਾਤਿ ਦੁਸ਼ਟ ਜੀਆਤਨਕੋ ਸਮ ਸ਼ੇਰ 
੧੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਚਿਤ ਜਾਨੀ-ਕ੍ਰ ਜੁ ਕਰਮਾ ਆਵੇ ਨਾਰਿ-। 
ਦਿਨ ਚਾਰਿਕ ਤੇ ਅਨਮਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤੇ`ਮਾਤ ਚਿੰਤ ਲੇ ਧਾਰਿ-ਧਾਇ 
ਉਛੋਗ ਦੇਹਿਗੀ“ ਰਚਿ ਕਰਿ-ਯਾਂਤੇ ਪੁਰਬ ਬਿਧੀ ਸੁਧਾਗਿ-ਦਸ਼ਟਨ ਕੇ 
ਨਾਸ਼ਨ ਕੋ ਮਮ ਤਨ-ਸਿਸ ਸਰੁਪ ਤੇ ਕਰੀ ਸ ਕਾਰਿ॥੨੦॥ਧਾਇ ਉਛੰਗ 
ਗਏ ਹੁਇ ਚੈਚਲ, ਇਤ ਉਤ ਮੁਖ ਕਰਿ ਅੰਗ ਚਲੌਤਿ । ਕਛੁ ਹੋਦਨ 
ਕਰਿ ਬਹੁਰ ਟਿਕੇ ਤਹਿੰ ਲੌਰੀ ਦੇਤਿ ਮਧੁਰ ਛਲਵੈਤਿ# । ਅੰਗੀਆ ਤੇ 
ਅਸਤਨ ਕਰਿ ਬਾਹਰ ਦੇਕ ਹਾਂਥ ਸੋਂ ਸਮੁਖ ਕਰੈਤ।ਦੁਸਰ ਕਰ ਪਰ ਸਿਸ 
ਕੌ ਸਿਰ ਧਰਿ ਉਪਰ ਡਾਰਜਯੋ ਬਸਤ ਦੁਰੇਤ॥੨੧॥ਕਬਿੱ॥ਤਤਛਿਨ ਅੰਤਰ 
ਬਸਨ ਅਸਤਨ ਦੇਤਿ, ਲੋਤਿ ਨ ਤਨਕ; ਗਹੇ ਹੋਤਿ ਇਤ ਉਤਨਾ”। 
ਗਾਢੋ“ ਜਬਿ ਕੀਨਿ ਤੋਂ ਪਯੋਧਰ'” ਕੋ ਲੀਨ ਮ੫ ਹਾਥ ਕੋ ਪਸਾਰਿ ਗਹੀ 

੧ਅਹੁਝੀ, ਠੁਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ । “ ਭੁਖ ਲਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ₹ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ । “ਦੁਸ਼ਟ ਜੀਵ (ਜੋ 
ਹਨ) ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਨ (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਵਿੰਦ ਜੀ) । “ਦਾਈ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇਣਗੇ 
(ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ) । ਭਾਵ ਉਹ ਦਾਈ। “ਸਾਮ੍ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਬਣ) । “ਫੜਕੇ (ਅਸਥਨ) 
ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦਜੋਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆ । ”ਅਸਬਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੧੯੨੨) ਰਾਸਿ 3 । ਅੰਸੂ 7. 

ਛੋਰੀ ਤਬ ਗੁਤਨਾ।ਦੂਜੇ ਹਾਥ ਸਾਬ ਗਹਜੋ ਦੂਜੋ ਕੁਚ ਦਿਵ ਕਰਿ ਖੋਟੀ 
ਕ੍ਰਿਤ ਹੇਤੁ ਆਈ ਲਾਗੇ ਲੋਭ ਕੂਤਨਾ । ਜਾਂਕੋਂ ਮਨ ਪੁਤ ਨਾਂ ਲਖਮੋ ਗੁਰੂ 
ਸਪੂਤਨਾ,ਜਿਸੀ ਕੇ ਤੀਰ ਪੂਤਨਾ,ਸੈਘਾਂਰੀ ਸਮ ਪੁਤਨਾ'॥੨੨॥ਗਾਦੇ ਅੰਗ 
ਪੀਰ ਕਰਿ, ਗਾਢੀ ਉਰ ਪੀਰਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਿ ਭਿੰਨ ਐੱਚ 
ਲੀਨਿਓ"। ਜੈਸੇ ਪੋਲ ਤੀਲ ਤੇ ਕਿਲਾਲ' ਕੋ ਸੁ ਫੂਕ ਨਾਲਿ ਖੈਂਚ ਲੇਂਤਿ 
ਬਾਲਕ ਸਭਾਇਕ ਹੀ ਕੀਨਿਓਂ' । “ਹਾਇ ਹਾਇ” ਬੋਲਤੀ ਬਿਹਾਲ 
ਹਰ ਬਿਸਾਲਾਂਬਾਲ!ਛੋਰੋ ਅਬਿ ਮੋਹਿ ਕੋ,ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਿਤ ਚੀਨਿਓ”। ਲੋਚਨਮੈਂ 
ਨੀਰ ਭਰਿ, ਧੀਰ ਹਰਿ ਚੀਰ ਤਜਿ, ਪਰੀ ਸਭਿ ਤੀਰ ਧਰ', ਪ੍ਰਾਨ ਕਰ 

ਹੀਨਿਓ॥੨੩॥ਕੁਕਤੀ ਪੁਕਾਰ ਬਿਸੈਭਾਰਹ੍ਰੈ ਪਸਾਰ ਅੰਗ; ਪਰੀਮ੍ਰਿਤੁਭਈ, 
ਦਿਗ ਨਿਕਰੇ ਪਰਤਿ ਜਨ? । ਮੁਖ ਤੇ ਬਗੂਰ" ਜਾਤਿ, ਪੀਰੀ ਪਰ ਗਈ 
ਗਾਂਤ, ਭਯੋ ਉਤਪਾਤ;ਹੇਰਿ ਨਾਰੀ ਬਿਸਮਾਈਮਨ।-ਕਹਾਂਹੋਇਗਯੋਬੈਠੀ 
ਸਭਿਨਿ ਮੈਂ ਲਿਯੋ ਸਿਸ-ਤ੍ਰਾਸ ਉਪਜਲੋ, ਤਜੀ ਦਰ ਜਹਾਂ ਪਰਜੋ ਤਨਾਂ। 
ਰੀਗਾ ਭਯਭੀਤਭਈਪੁੰ ਕੋ ਗਹਨਧਾਈ ਹਾਬਨਿਉਚਾਵੈ ਪ੍ਰਿਯਾ ਕ੍ਰਿਪਨ 

ਕੋ ਮਾਨੋ ਧਨ'%॥੨੪॥ਹਾਂਬ ਗਹੀ ਬੇਨੀ"', ਬਲ ਸਾਂਬ ਨਹਿ ਛੋਰੈ' ਤਾਂਹਿ 
ਮਾਤ ਛੁਟਕਾਵੈ ਕਹਾਂ ਏਤਨੋ ਸੁ ਹੋਇ ਜੋਰ"।ਦਾਸੀ ਕੋ ਪੁਕਾਰੈ ਰਿਸ ਭਰੀ 
“ਕਯੋਂਨ ਆਵੈ ਪਾਸਿ?"ਕੌਪਤਿਸਰੀਰ ਤ੍ਰਾਸਧਾਰੇ ਉਤਪਾਂਤਘੋਰ"” । ਮਿਲੀ 

ਗਨ ਆਇਪਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰਿ ਛੋਰੀ"ਤਬਿ,ਕੌਠ ਸੋ ਲਗਾਯੋ ਨੰਦਾ ਪਰਯੋ 

ਹੈ ਬਿਲੌਦ ਸ਼ੋਰ। ਪਰੀ ਜਿਸ ਠੌਰ ਅਵਲੌਕਤਿ ਨ ਤਾਂਹੀ ਓਰ“; ਡਰੀ 

੧ਟੜੀ ਲਮਕਦੀ ਹੋਈ ਗੁਤ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤਰ (ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰੌ ਬਿੰਦ ਜੀ) ਨੇ ਜਾਣਿਅੰ 

ਜਿਸ (ਦਾਈ) ਦ ਮਨ (ਪੂਤ7ਨਾ) ਅਪਵਿੱਤ੍ਰੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ (ਜੀ ਵਿੱਚ) ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੀੜਾ 

ਨਹੀਂ, ਪੁਤਨਾ (ਰਾਖਸ਼ਣੀ) ਵਾੱਛ (ਉਸਨੂੰ) ਮਾਰਿਆ । ਬ,ਮੁੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜਕੇ 

ਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ (ਯਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ) ਡਾਢੀ ਪੀੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੂ; ਸਾਦਾ 

_ਦੂੰਢਾ ਹੈ। "'ਗ੍ਰੱਤ। “"ਕਿਥੋਂ ਸੋਲਾਂ ਬਲ ਹੋਵੇ (ਮਾਤਾ 
(ਦੇਖੇ) ਡਰੀ ਹੈ । ““(ਗੁੱਤ) ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਛੱਤੀ । "<ਤਿਸ ਤਰਦ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ । 



ਸੰ ਕਰਣੀ 

ਉਕਕ 

ਰ ਹੋਰ ਧਾਈ ਥਾਨਨਿ ਰਰਨੀ ਤੇ ਕਛਕ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਯੋ ਬੀਜਰੀ ਕੀ ਰੀਤਿ ਥਰਕਾਈ ਹੈ ਅਜਰ" ਬੀਚ। ਸਭਿ ਕੇ 
ਬਿਲੋਚਨ ਗਏ ਹੈਂ ਮੁੰਦ ਤੇਹੀ ਛਿਨ, ਬੋਲਤਿ ਨ ਬੈਨ ਕੌਈ ਹੇਰਿਕੋ ਕਰਮ 
ਨੀਯ ਹਾਥ ਜੁਗਪਾਵ ਕੌ ਪਸਾਰ ਕੈ ਪਰੀ ਹੈ ਧਰ ਦਾਸ ਗਨ ਦਾਸੀ ਮਿਲਿ 
ਦੇਖੀ ਸੁ ਗੂਸੀ ਹੈ ਮੀਚ । ਜੀਵ ਗਯੋ ਉਪਰ ਅਪਰ ਦੇਹਿ ਬਾਰਿ ਕਰਿ ਮੂਰ- 
ਛਤਿ ਕੌਈ ਲਖਿ ਤਾਂਕੇ ਮੁਖ ਬਾਰ ਸੀਚ” ॥ ੨੬ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਜਬਿ ਮਰਿ ਗਈ ਅਪਰ ਦੇਹਿ ਧਰਿ ਸੋਇ । ਛਪਿ ਅਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਿਜ 
ਭਨਤਿ ਸੁਨਤਿ ਸਭਿ ਕੋਇ ॥ ੨੭ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਧੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ 
ਰਾਸੇ “ਧਾਇ ਮਾਰਨ? ਪੂਨੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤਮੋ ਅੰਸੂ ॥ 2 ॥ . 

ਰ ੮, [ਦਾਈ ਦੀ ਦੂਹ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ|। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਦੂਰੀ ਗਗਨ ਮਹਿੰ ਬਚਨ ਕਹਿ “ਡਰਹੁ ਨ ਮੋ ਤੇ ਕੋਇ। ਸਭਿ 
ਪ੍ਰਮੈਗ ਸੁਨਿ ਲੀਜੀਏ, ਭਯੋ ਕਹੌਂ' ਮੈਂ ਸੋਇ ॥੧॥ ਸ਼੍ਰ੍ਯਾ ਛਦ ॥ਪੂਰਬ ਜਨਮ 
ਮੋਹਿ ਗੈਧਰਬੀ ਸਕਲ ਸ਼ਕਤਿ ਜੁਤਿ ਮੈਂ ਮਨ ਮਾਨ“ । ਗਾਵਨ ਬਿੱਦ੍ਯਾਂ 
ਬਿਖੈ ਨਿਪੁਨ ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ ਅਤਿ ਸਰੂਪ ਦੁਤਿਵਾਨ।ਸੁਰਗ ਸਦਾ ਬਿਚਰਤਿ 
ਸਖ ਪਾਵਤਿ ਇਕ ਦਿਨ ਸੁਗੰਨ ਸਭਾ ਕੇ ਥਾਨ।ਕਰੰਤ ਗਾਂਨ ਬਹੁ ਤਾਨ 
ਮਿਲਾਵਤਿ ਸੁਨਤਿ ਕਾਨ ਸੋ ਹੁਇ ਬਿਰਮਾਨ“॥੨॥ ਤਬਿ ਸੁਰਗੁਰੁਇਆਯੋ 
ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਰਤਿ ਉਠੇ ਸਭਾ ਸੁਰ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਸਾਦਰ ਨਮੋ ਕੀਨ ਬਭ 

__ਜਾਨਜੋ ਬ੍ਹਮ ਵਿੱਦਯਾ ਮਹਿੰ ਨਿਪੁਨ ਬਿਲੈਦ।ਬੈਠਜੋ ਆਨਿ ਸਭਿਨਿ ਕਹੁ 
ਦੇਖਤਿ ਰਾਗ ਰੈਗ ਮਹਿ ਭਦੇ ਅਨੌੰਦ।ਮਮ ਦਿਸ਼ਿ ਲਖਿ ਕਰਿ ਜਾਨਿ ਮਾਨ 
ਬਡ-ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਚਾਰਣਿ ਮਤਿ ਮੰਦ ॥ ੩ ॥ ਗਾਵਨਿ ਅਰੁ ਸਰੂਪ ਬਭ 
ਮੇਰੋ ਇਹ ਗੁਨ ਜਾਨਿ ਧਰਤਿ ਹੈਕਾਰ/ਸੁਰਨਿ ਸਭ! ਕੇ ਉਚਿਤ ਨ ਦੁਸ਼ਟਾਂ 
ਨਹਿ ਮਨ ਜਾਨਜੋ ਮੋਹਿ ਉਦਾਰ । ਅਪਰ ਸਰਬ ਹੀ ਮਾਨਹਿ ਦੀਰਘ 
ਇੰਦ੍ਰ ਆਦਿ ਜੇਤਿਕ ਬਲਿਭਾਰ? । ਦੌਡ ਜੋਗ ਹੈ ਦੇਉਂ' ਸਰਾਪ ਇਸ ਗਰਬ 
ਬਿਨਾਸ਼ਹਿ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ-॥ ੪ ॥ ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਸ੍ਰਾਪ ਦੀਨ ਤਬਿ 
-ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿੰ' ਜਨਮ ਸੁ ਧਾਗਿਜਾਇ ਕਰਮ ਧਾਇਨ ਕੇ ਕਰਿ ਕੈ, 
ਹੇਤ ਜੀਵਕਾ ਕਰਹੁ ਅਹਾਰ । ਪਾ੫ ਕਮਾਵਹੁ ਜੀਵਨਿ ਦੁਖ ਕਰਿ',ਧਰਹ 
"ਵੇਹੜੇ । ੨ੋਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸੁਰਗ ਦੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ। “ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 
ਹੰਕਾਰ ਸੀ । “ਮੈਹਤ ਹੋ ਜਾਕੇ । £ਲ੍ਹਸਪਤ । “ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲੇ । "ਮਾਂਤਲੌਕ ਵਿੱਚ । 
<ਜ਼ੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦ੪ ਦੇਕੇ । 



ਗਸਿ ੩।੧੧੮. 
ਜੇ ਰ” ਮ੯ ਹੁ ਜਿਤ ਕਿਤ ਭੁੰਗਹੁ 

_ਦੁਖ ਹੂੰ ਕਰਿ ਬੁਰਿਆਰ=॥ ੫॥ ਸੈ' ਕਰ ਜੋਰੇ ਸੁਰ ਗੁਰ ਆਗੇ-ਕਬਿ ਮੇਰੋ 
ਪੁਨ ਹੋਇ ਉਧਾਰ । ਗਰਬ ਕੀਨਿ ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਪਾਯੋ ਤੁਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋ 
ਸਦਾ ਉਦਾਰ । ਇਸੜ੍ਰੀ ਮਤਿ ਪੀਛੇ ਸੁਧਿ ਆਵਤਿ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਗੁਨ ਕੇ 
ਹੋਕਾਰ'। ਸਾਧੂ ਸਦਾ ਛਿਮਾਂ ਕੋ ਧਾਰਤਿ ਅਪਕਾਰੀ“ਪਰਭੀ ਉਪਕਾਰ-॥੬॥ 
ਸੁਰ ਗੁਰੁ ਭਨਯੋ-ਗੋਹਿ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬੈਠਹਿਂ ਥਾਨ।ਤਿਨ 
ਕੌ ਪੁੱਤ ਜਨਮ ਜਬਿ ਧਾਰਹਿ ਤਿਸ ਕੇ ਸਾਬ ਮੇਲ ਨਿਜ ਠਾਨ।ਸੋ ਤੇਰੋ ਤਬਿ 
ਕਰਹਿ ਉਧਾਰਨਿ ਨਿਜ ਬਲ ਤੇ ਹਾਨਹਿਂ ਗੋ ਪ੍ਰਾਨ । ਬਹੁਰ ਸਰੀਰ ਪਰਾ- 
ਪਤਿ ਹੁਇ ਗੋ,ਗੈਧਰਬੀ ਕੋ ਰੂਪ ਮਹਾਨ-॥੭॥ਭਯੋ ਪਤਨ“ ਸਰਗੁਰਕੇਬਚ 
ਸੁਨਿ, ਭਾ ਅੱਗਕਾਨ ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਇ। ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੀ ਬਿਚਰਤੜ ਇਤ 
ਉਤ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਿ ਬਾਸੀ ਆਇ । ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਕੀ ਦਾਸੀ ਮੁਝ ਮਿਲਿ ਕਰਿ 
ਕਰਮੋਦਿਗਪਹੁਚਾਈ ਜਾਇ।ਤਿਸਨੇ ਦੀਨ ਰਜਤਪਣ ਇਕ ਸ਼ਤ“,ਇਮ 
'ਸਿੱਖਕਾ ਦੇ ਇਹਾਂ ਪਠਾਇ॥੮॥-ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨੌਦਨ ਕੋ ਹਤਿ ਕਰਿ, ਇਹ 
ਸੋ ਪਰ ਕੀਜਹਿ ਉਪਕਾਰ-। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕੀਨਸਿ ਮੈਂ ਆਈ 
ਸੁ ਮਨੌਰਥ ਧਾਰਿਕਪਟ ਬੇਸ ਧਰਿ ਬਾਲਕ ਨਾਸ਼ਨਿ,ਜ਼ਹਿਰ ਸਥਨ ਮੈਂ 
ਲੇਪ ਨਿਕਾਰਾਂ । ਪਰਕੁ ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਤ੍ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਪਕਰਿ ੫ਪਯੋਂਧਰ ਕੋ ਮੁਝ 
ਮਾਰਿ॥੯॥ਅਬਿਮੈਂ ਰੂਪ ਗੈਧਰਬੀ ਪਾਯਹੁ ਜਾਤਿ ਸੁਰਗੁਕੋ,ਨਮੋ ਹਮਾਰਸ਼ੱਤ 
ਤੁਮਾਰੋ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜਾਨਹੁੰ ਕਰਹਿ ਬੈਰ ਸਗਰੋ ਪਰਵਾਰ । ਰਹਹੁ ਸਚੇਤ ਨੌ 
ਕਰਹੁ ਭਰੌਸਾ ਜਜੋਂ ਕਯੋਂ ਠਾਨੰਹੈ ਗੋ ਅ੫ਕਾਰ”/।॥ਇਮਕਹਿ ਗਮਨ ਕੀਨਿ 
ਨਿਜ ਘਰਕੋ;ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹ੍ਰੈ ਰਿਦੇ ਮੜਾਰ॥੧੦॥ਅਜਰ ਬਿਖੇ ਤ੍ਰਿਯ ਬ੍ਰਿੰਦ 

_ਮਿਲੀ ਤਬਿ, ਸੁਨ ਸਭਿ ਭੇਵ ਰਹੀ ਬਿਸਮਾਇ। “ਧਿਕ ਧਿਕ ਕਰਮੋ ਕੀਨ 
ਕਕਰਮੋ, ਹਤੇ ਬਾਲ ਕਯਾ ਕਰ ਮੋ ਆਇ”। ਪਰਾਲਬਧ ਪਰ ਨਿਸ਼ਦੈ 
ਨਾਹਨ ਪਾਪ ਮਤੀ ਉਰ ਮਹਿਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਿਨ ਕੋਰ ਸਹਾਈ 
ਬੈਕ ਰੋਮਕੋ ਕਰਿ ਨ ਸਕਾਇ॥੧੧॥ਲਗਜੋ ਕਲੈਕ ਕਲੀ ਅਕਲੀਕ ਜੁ"” 
"ਜੇ ਬੜ ਗਵਾਰ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) ਦੇਹ ਧਾਰ। "ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ! “ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਕਰ । “ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੀ । “(ਸੁਰਗ ਤੋਂ) ਗਿਰਾਉ ਹੋਇਆ । ਇਕ 
ਸੇ। “ਵੈਰ । “ਹਥ ਵਿਚ ਕੀਹ ਆਇਆ। “ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ । "“ਜੋ (ਪ੍ਰਿਥੀਆ) ਅਕਲਕ ਕੁਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਹੋ ਲੱਗਿਆ । ਰ 

ਬਂਪ)=-ਲੇਪਨ ਪਰ । 



ਸਰਜ । ( ੧੯੨੫ ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੮, 

ਮਤਸਰ ਪਾਵਕ ਜਰਤਿ ਮਹਾਨ। ਬੜੇ ਭਾਗ ਇਨ ਕੇ"ਸਭਿ ਰੀਤੀ ਪਿਤਾ 

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਦਾਨ'।ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਰਤਿ ਹੈਂ` ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੱਤਿਨਾਮ 
ਕੌ ਸਿਮਰਨਿ ਠਾਨਿ। ਚਰੂੰ ਕੌਦ ਤੇ" ਸਮ ਪਯੋਦ' ਕੇ ਪਾਬਿ ਪੂਮਿਦ ਦਾਤ 
ਧਨ ਆਨਿ ॥੧੨॥ ਪਾਵਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਕੌ ਪੂਜਤ ਅਨਗਨ ਭੇਟ 
ਚੜਾਇ। ਤਉ ਨ ਮਾਨ ਕਰਹਿ ਇਹੁ ਦੈਪਤਿ ਸਭਿ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇ ਸਰਲ 

ਸਭਾਇ। ਪੁੰਭੁ ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਤ ਇਨ ਕੇਰਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਕਹੀ 
ਸੁਨਾਇ'।ਮੂਰਖ ਬੁਰਾ ਕੌਨ ਕਰਿ ਸਕਹੀ ਜਥਾ ਚੈਦ ਕੋ ਚੋਰ ਨਿਕਾਇ? 
॥੧੩॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਨਿੰਦਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋਸਜਸ ਭਨੰਤਿ। 
ਸਤ ਗਰ ਸੈਗ ਲਗਾਯਹੁ ਰੀਗ ਨੀਰ ਬਿਲੋਚਨ ਬੂੰਦ ਢਰੈਤਿ।ਚੀਤ ਮਹਾਂ 
ਭਯਭੀਤ ਭਈ ਪਿਖਿ-ਕਜੋ' ਸੁਤ ਦੀਨਿ-ਰਿਦੇ ਪਛੁਤੌਤਿ।-ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਸ਼ਰੀਕ 
ਬੜੇ ਦਰਚਾਰੀ ਕੀਨਿ ਕਪਟ ਕੋ ਨਹੀ ਲਖੰਤਿ-॥੧੪॥ ਕਹਜਯੇ ਦਾਸਕੇ 

“ਪਾਸ ਪਧਾਰਹੁ ਜਗ ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਧਿ ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨੰ ਪੁਤ 
ਬਚਾਯਹ, ਨਾਂਹਿ ਤ ਹਤੜੋ ਹੁਤੋ ਛਲ ਲਾਇ । ਅੰੜਣ” ਮ੍ਰਿਤਕ ਧਾਇ 
ਕੋ ਦੇਖਹ ਸਧਿ ਸਭਿ ਕਹੀ ਗਗਨ ਮਹਿ ਜਾਇ। ਲੀਨਿ ਕਲੈਕ ਭ੍ਰਾਤ 
ਇਹ ਤੁਮਰੇ ਜੋ ਹਮ ਕੌ ਨਹਿ ਦੇਖਿ ਸਕਾਇ॥੧੫॥ਪੁਰੀ ਉਜਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸੇ 

ਹਮ ਤਉ ਨ ਬੈਰ ਤਜਹਿ ਅਘਵੇਤਿ।ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੌ ਪੁਨ ਬਾਲਕ ਬਯਕ 
ਹਤਨਿ” ਪਾ੫ ਕੋ ਨਹੀ ਲਖੰਤਿ । ਇਕ ਬੁਰਿਆਈ ਸਾਥ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹ; ਹਮ 
ਤਿਸ ਕੋ ਨਹਿੰ ਬੁਰਾ ਕਰੈਤਿ।ਜਾਹ ਛਿੱਪ੍ਰ੍ਖਰ ਆਨਹੁ ਹੇਰਹਿ ਅਤਿਉਤ- 
ਪਾਤ ਅਧਿਕ ਦਖਵੈਤਿ॥੧੬॥ਸੁਨਤਿ ਦਾਸ ਦੌਰਜੋ ਗੁਰ ਪਾਸੰਹ, ਵਹਿਰ 
ਬਿਰਾਜਤਿ ਹੈਂ ਜਿਸਥਾਨ/ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ!ਕਹਾਂ ਹੋ ਬੈਠੇ, ਕਾਰਜਬਿਗਰਮੇ 
ਹੁਤੋ ਮਹਾਨ।ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖਯੋਬੈਸਤੁਮਾਰੋ/ਸਕਲਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ 
।ਸੁਨਤਿ ਉਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਆਏ ਕਛ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸੋਗ ਸੁ ਆਨਿ ॥ 

੧੭॥ਪਰੀ ਅਜਰ ਮਹਿੰ`ਧਾਇ ਮਿਿਤਕਹ੍ਰੈ,ਕਹਿਗਿਰਵਾਈ ਵਹਿਰ ਉਜਾਰ । 
“ਸ਼ੀਨਾਨਕ ਰੱਛਕ ਹੈ' ਹਮਰੇ ਘਰ ਬਾਂਹਰ ਸੈਰੈ ਇਕ ਸਾਗਕੌਬਪੁਰਾ ਨਰ 

੧ਭਾਫ ਸੰ। ਗੂਰੁ ਅਰਜਨਦੇਵ ਜੀ ਦੇ । “ਭਾਵ ਰੁਰਤ। ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ । "ਚਾਹੇ ਤਰਵੋ ਸੰਸਾ, 
ਕੌਣ] । “ਬੱਦਲ । “ਭਾਵ ਦਾਈ ਸੁਣਾਕੇ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ । #ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੇਰ (ਰਲਕੇ) ਦ੮ 
(ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ) [ਸੈਸ:, ਨਿਕਾਯ=ਸਾਰੇ] “ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ । “ਮਾਰਨ ਦੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੨੬) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੮, 

ਬੁਗ ਕਗੰਹ ਜੋ ਜਥਿ ਇਕ ਸ੍ਰਾਮੀ ਰਾਖਨਹਾਰ” । ਉਮਗ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ 
ਬਨਾਯਹੁ ਸੁੰਦਰ ਆਸਾਂ ਰਾਂਗ ਮਬਾਰ ॥੧੮॥ ਸ਼੍ਰ ਮੁਖਵਾਕ । ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਖਿਆ ਦੇ ਹਾਥ ॥ ਪੂਗਟੁ ਭਇਆ ਜਨ ਕਾਂ ਪਰਤਾਪ ।।੨॥ 
ਗੁਰੁ ਗੁਹੁ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਧਿਆਈ ॥ ਜੀਅ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਗੁਠੂ ਪਹਿ 
ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਰਨਿ ਪਰੇ _ਸਾਢੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ 
ਸੇਵਕ ਸੇਵ । ੨।। ਜੀਉ ਪਿੰਬੁ ਜੋਬਨ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ 
ਫ਼ਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ ॥ ੩ ॥ ੮।। ੧੦੨॥ ਰ 

#ਦੋਹਰਾ।ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਮਹਾਂ ਕਹੀ ਬਡਾਈ ਚਾਰੁ।ਪਠਹਿ ਜੁ ਚਿਤ- 
ਵਹਿ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਕਿਤ ਤੇ ਧਾਰ॥੧੯॥ਕਬਿੱਤਭਯੋ ਅਸ ਕੌਤਕ 
ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਿ ਪੁੱਤ ਕੋ ਬਿਲੋਕਿ ਭਏ ਦੈਪਤਿ ਅਨੰਦ ਅਤਿ । 
ਕੀਨਸਿ ਕਰਾਹੁ' ਬਾਂਟ ਦੀਨਸਿ ਉਛਾਂਹ ਕਰਿ, ਸਗਰੇ ਗੁਰਨਿ ਕੋ ਲੇ 
ਨਾਮ ਧਰਿ ਧਯਾਨ ਚਿਤ। ਰੈਨ ਦਿਨ ਰੱਛਕ,ਦ੍ਜਨ ਗਨ ਭੱਛਕ,ਬਿਸਾਲ 
ਜਸ ਸ੍ਰੱਛਕ, ਜੋ ਸੇਵਕ ਵਛਲ” ਨਿਤ। ਰਿਦੇ`ਮੈਂ ਅਰਾਧਤੇ,ਸਕਲ ਸੁਖ 
ਲਾਧਤੇ,ਅਨੇਕ ਬਾਧਾ ਬਾਧਤੇ ਸਦੀਵ ਸਤਿਨਾਮ ਹਿਤ॥੨੦॥ਸ੍ਰੈਯ॥ਰੀਗ 
ਅਨੰਦ ਸੋਂ ਨੌਦਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਤਿ ਹੋਇ ਸੁਚੇਤ ਸਦਾ । ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ 
ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਨਾ” ਲਾਲਤਿ ਲਾਲ“ ਝ੍ਲਾਇ ਤਦਾ । ਨਾਰਿਨਿ ਬਿੰਦ ਮੈਂ 
ਨਾ ਕਬਿ ਲਕਾਵਤਿ-ਦੇਖਤਿ ਡੀਠ ਲਗੈ ਨ ਕਦਮਟਾਮਨ ਕੋ ਕਰਿ ਜਾਇ 
ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਰਰਹੋ ਗੁਰ ਰੂਪਸਦਾ-॥੨੧॥ਤਾਂਤੇ ਕਰੇਜਲ ਮੱਜਨ ਕੋਮੁਖ 
ਚਾਰੁ ਪਖਾਰਤਿ,ਲਾਲਤਿ ਹੈ। ਪੰਛਤਿ ਸੂਖਮ ਚੀਰ ਗਹੇ, ਪਣ ਸੁੰਦਰ ਫੇਰ 
ਉਢਾਲਤਿ ਹੈ।ਬਾਘ ਨਖਾਂ ਮਿ ਕੰਚਨ ਤੇ ਮਖ਼ਤੂਲ"ਗਰੇ ਮਹਿੰਡਾਲਤਿ 
ਹੈ।ਯਿੱ ਦਿਨ ਕੇਤਿਕ ਬੀਤ ਗਏ ਸੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਤਿ ਹੈ ॥੨੨॥ 

੧ਕੜਾਹ ਪੂਖ਼ਾਦ । ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ । ਘੜਾ । 
“ਲਡਓਂਦੀ ਹੈ ਪੁਤਰ । $ਣੂਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ । “ਪਹਿਰਾਂਵਦੀ ਹੈ । ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਹੈ 
ਮੜਾਗੇ ਸੈਨੇ ਵਿਚ, ਰੇ਼ਮ ਦੈ ਤਾਰੇ ਵਿਚ ਪਰੋਕੇ । ਰ 

"ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋਹ' ਮੋਰਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਤਾ 
ਹੈ- ਸੇਰਠਾ=ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਰਾਦਓ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪ' ਧਾਰਿ ॥ ਭਾਈ ਬਧ ਜੀ ਵਰ ਦਿਲੋ 
“ਬਰਧਹਿ ਗੁਰ ਪੱਰਵਾਰ' ॥ _7ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਈ ਦੇ ਵਿਹ ਦੇਣ 
ਦੇ ਥਾਕਿਆ ਤੋਂ' ਬਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਸੁਤੇ ਹੀ ਬਾਤ ਸੀ । ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਪਾਰਾ 
ਤੋ ਤੁਝਾਂ ਮਾਤਾਂ ਜੀ ਜੈਸੇ ਨਾਮੀਆਂ ਵਿੱਢ ਨੈਭਵ ਨਹੀਂ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੬੨੭) ਰਾਸਿ 8। ਅੰਸ ੯, 

ਸ਼ੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਅਨੂਪਮ ਬੈਠਨੇ ਲਾਗਿ ਤਬੈਸੋਚ ਬਿਮੋਚਤਿ 
ਲੌਚਨ ਤੇ ਅਵਿਲੌਕਤਿ ਤੇਜ ਸਮੇਤ ਜਬੈ । ਲੇਤਿ ਉਫੈਗ' ਪਿਤਾ ਗੁਰ 
“ਆ ਪਲ ਦਮ = ਆ ਆ- 

ਬੈਠਿ ਫਬੈਂ॥੨੩॥ਅੰਬਣ ਮੇਂ ਰਿਬਮਾਣ ਭਦੇ', ਪੁਨ ਦੇਖਿ ਭਲੇ 
ਕਿਲਕਾਵਤਿ ਹੈ” । ਜੇ ਘਰ ਬੀਚ ਗਲੀਚਨ ਪੈ ਇਤ ਆਵਤਿ ਵੇਰਿ ਸੁ 
ਜਾਵਤਿ ਹੈ।ਬੈਠਤਿ ਹੈਂਬਿਚ ਮੈਗਤਿ ਕੇ ਗਨ ਦਾਸ ਤਬੈ ਬਤਰਾਵਤਿ“ਹੈਂ। 

_ਭਾਵਤਿ ਹੈਂਹਮੁਸਕਾਵਤਿ ਹੈਂਹਚਪਲਾਵਤਿ ਹੈਂ;ਸੁ ਹਸਾਵਤਿ ਹੈਂ॥੨੪॥ਜੁਗ 
ਦੈਤ ਸਰੀ ਮਹਾਂ ਦੁਤਿਵੈਤ ਹੈ'  ਓਸ਼ਟ ਲਾਲ ਬਿਸਾਲ ਸੁਹਾਏ। ਮੁਕਤਾ 
ਬਿਬ ਸੈਂਪਟ ਬਿੱਦਮ ਕੇ ਬਿਧਿ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਜਨੁ ਬੀਚ ਫਿਕਾਏ? । ਮੁਸ- 
ਕਾਵਤਿ ਤੇ ਦਿਖਰਾਵਤਿ ਹੈਂ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਚ ਭਿਗੋਇ ਬਨਾਏ । ਕਵਿ 
ਔਰ ਬਨਾਇ ਕਹੈ ਉਪਮਾ ਜਨੁ ਕੀਰਤਿ ਕੇ ਜੁਗ ਬੀਜ” ਦਿਖਾਏ ॥੨੫॥ 
ਅੰਨ ਬੀਚ ਵਿਰੈਂ ਗੁਫਲੀ% ਬਹੁ ਭਾਂਤਿਨਿ ੩ ਕਰਿ ਬਾਂਲਕ ਲੀਲਾ । 
ਥੈਂਚਤਿ ਪਾਵਨਪਾਵਨਪੰਕਜ ਠੂਪਰਕੋ ਰੁਣਕਾਇ ਛਬੀਲਾ"'ਦ੍ਰ ਕਰਬੈਦ 
ਕਰੈ ਅਭਿਬੈਦਨ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ ਰੂਪ ਗਹੀਲ। ਪਾਇ ਸੁ ਚਾਰੁ ਪਦਾਰਥ 
ਸੇਵਕ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਅਤੇਵ”" ਸੁਸ਼ੀਲ ॥੨੬॥ ਮਾਨੁਖ ਰੂਪ ਧਰਜੋ ਜਗ ਮੈਂ 
ਜਿਨ ਭੂਮ ਕੋ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੌ। ਆਯੁਧ ਧਾਰਿ ਮਹਾਂ ਬਲ ਸੋਂ ਤੁਰਕਾਨ 
ਕੌ ਤੇਜ ਨਿਵਾਰਨਿ ਕੌ । ਸੇਵਕ ਮੈਤਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇ ਉਰ ਗਯਾਨ ਕੀ ਸੀਖ 
ਪੀਤ ਤੀ । ਜਾਲ ਸਕ ਅਥਿ ਕੀੜਤਿ ਹੈਂ, ਕਰਿ ਕੂਰ' ਜਗ ਸੁ 
ਉਖਾਰਨ ਕੋ ॥ ੨੭॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਥੇ ਤਿਯ ਰਾਂਸੇ “ਬਾਲਕ 
ਲੀਲ/” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਲਾਮ ਅਸ਼ਟਮੇ ਅੰਮੂ॥ 

੯. ਤਦ ਨੇ ਸਰਪ ਲੂੰ ਉਧਾਰਿਆ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰੂ ਸੈਮ ਦੈ ਕੇ ਹੋਇ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਡਾਲੀ 
ਕੀਕਤੇ"'ਪਿਖ ਹਰਖਡਿ ਸੋਭਿਕੋਇ।੧॥ਸੈਯ॥ ! ਬੀਏਪੁਨ ਪ੍ਰੰਰਠਿ ਕੀਨਿ 

ਦੀ। ₹ਅਜ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਦਸਰਬ (ਦੀ ਗੋਂਦ ਵਿਚ) ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਦੰਦ ਵੇਹੜੇ ਫਿਚ ਰਿਜ੍ਹਦੇ 
ਹਨ। “ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦ ਹਨ । “ਬਾਤ ਚੀਤ ਕਰਨੀ ਜਿਕੇ' ਬਚਿਅੰ ਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ 
ਗਲ!  ਪੁੱਛੀਦੀਆਂ ਹਨ । $ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ । “ਰੁਲੀਆਂ ਦੇ ਭੱਝੇ ਵਿਢ ਦੋ ਮੋਤੀ ਨੈਵਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮਾਨੋ ਵਿਚ ਟਿਕਾਏ ਹਨ । ਦਗੀਰਤੀ (ਰੂਪੀ ਬੂਟੇ ਦੇ) ਦੋਵੇ' ਲਿਆ ਪੂ ੯ਗੋਭਿਆਂ 
ਦੇ ਭਾਰ । “<ਬਾਜਰੀ ਛਣਕਾਂਉਂਦੇ ਹਨ ਗਹਿ ਵਾਲੇ । "ਅਤਿਅੰਤ ਕਰਕੇ । “'ਲੂੜੋ ਕਰਕੇ 
(ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ) । “ਖੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੨੮) ਰਾਂਸਿ ੩ । ਅੰਮੁ ੯ 

ਹਤੋਂ' ਇਕ ਦਮੋਸ ਬਿਖ਼ੈ ਇਕ ਆਇ ਸਪੈਲਾ'। ਬਡ ਨਾਗ ਤਜਜੋ ਸਭਿ 
ਤੇ ਦੁਰ ਕੈ ਸੁ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਯੋ ਘਰ ਅੰਤਦਿ ਭੈਲਾ”। ਨਹਿੰ ਮਾਤ ਉਛੈਗ 
ਟਿਕੈ' ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਰੁਪ ਬਿਲੰਦ ਅਨੰਦ ਦੇ ਛੈਲਾ“ । ਚਿਤ ਚਾਹੜਿ ਹੈ' 
ਤਿਸ ਜੀਵ ਉਧਾਰਨਿ; ਹਰੈ ਗੁਡਲੀ ਮਿਸ ਖੇਲਤਿ ਖੇਲਾ” ॥ ੨॥ ਸ਼ਯਾਮ 
ਕਜੈਗ ਵਿਰੈ ਖੁਡ ਖੋਜਤਿ, ਪਾਵਤਿ ਹੈ ਨ ਛਪੈ ਜਿਸ ਮਾਂਹੀ । ਮਾਤ ਕੀ 
ਝੀਠ ਲਗੀ ਕਿਤ ਔਰ, ਸੁ ਦਾਸਨਿ ਕਾਰਜ ਕੋ ਬਤਰਾਹੀ“। ਜਾਇ ਕੇ 
ਬੇਗ ਸਮੇਤ ਤਬੈ ਗਹਿ ਲੀਨ/ਸ ਹਾਥ ਬਿਖੈ ਤਨ ਤਾਂਹੀ"”। ਫੁੰਕਰਤੋ 
ਭਸਿਬੇ ਭਜਿਬੇ ਹਿਤ'"ਜੋਰ ਕਟਯੋਪੈਛੁਟਜੋ ਕਰ ਨਾਂਹੀ॥੩॥ਸੀਸ ਦਬਾਇਕੈ 
ਵੇਸਦਿਯੋ''ਬਹੁ ਦੀਰਘਸੋ ਉਲਟਯੋਬਲ ਖਾਏ"'ਲਾਂਗਲ'"ਕੋ ਪਟਕਾਇ 
ਮਰਜੋ ਤਬਿ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ ਮਾਤ ਨੇ ਨੌਨ ਲਗਾਏ । ਭੈ ਕਰਿ ਭੀਤ ਭਈ ਢਿਗ 
ਧਾਇਕੇ''' ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੀਨਿ ਬਗਾਏ"$ । ਦੂਰ ਪਰਜੋ ਮ੍ਰਿਤੁ ਭੋਗ"? 
ਪਸਾਰ ਕੈ, ਭੂਰ ਭਧੀਕਰ ਹਰੈ ਸਰਲਾਏ” ॥ ੪ ॥ ਮਾਂਤ ਨੇ ਜਨਂਏ ਉਛੇਗ 
ਲੀਏ ਬਿਸਮਾਇ ਰਗੇ ਸਭਿ ਦੇਖਤਿ ਕਾਂਯਾਂ।-ਡੌਗ ਹਤਜੋ ਨਹਿ ਹੋਇ; 
ਪਰਜੋ ਮ੍ਰਿਤ";ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਨਾਨ ਕਨੰਦ ਬਚਾਯਾ-4ਅੰਗਨਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਪਟ" 
ਪੰਛਤਿ ਧੀਰਜ ਤੇ ਮਨ ਫੇਰ ਟਿਕਾਯ। ਹੌਲ ਰਹਯੋ ਉਰ ਰੌਰ ਪਰਜੋ,ਪੁਨ 
ਦੌਰਤਿ ਆਵਤਿ ਦਾਸ ਨਿਕਾਯ॥੫॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੈ ਤਬ ਧਾਇ ਕਹਯੋ“ਇਕ 
ਨਾਗ ਮਹਾਂ ਨਿਕਸਯੋ ਬਲਿ ਭਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੱਰ ਗੋਵਿੰਦ ਹਾਥ ਗਹਜੋ ਤਜਿ 
ਪ੍ਰਾਨ ਪਰਯੋ ਨਹਿ ਜਾਇ ਨਿਹਾਰੀ। ਨਾਂਹਿ ਛੁਯੋ ਬਡ ਆਨੰਦ ਭਾ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ੫ ਭਯੋ ਰਖਵਾਰੀ।ਦੇਖਨਿ ਕੌ ਘਰ ਆਵਤਿ ਕੇ ਸਿਖ ਸਾਥ 
ਕਛੂ ਬਿਸਮੇ ਨਰਨਾਰੀ॥੬॥ਦੋਹਰਾ॥ਸ਼ੀਅਰਜਨ ਜੀਜਬਿਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਸਰਪ 
ਭਾ ਜੋਇਅਪਰ ਦੇਹਿਸੁੰਦਰ ਧਰੀ ਕਰੀ ਦਿਖਾਵਨਿ ਸੋਇ॥%ਸ੍ਰੈਯ॥ਬੁਝਨਿ 
ਕੀਨਿ ਤਿਸੇ “ਕਹੁ ਕੌਨ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਭੁਜੈਗਮ ਕੌ ਤਨ ਪਾਯੋ?। ਕਯੋਂ ਮਿਤ 
ਭਾ,ਕਿਮ ਦੇਹਿ ਲਈ ਅਸ; ਕੋ ਕਹ ਕਾਰਨ ਹਯਾਂ ਚਲਿ ਆਯ?।ਹਾਥ 
“ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤ। ਹੋਇਆ ਸੀ । "ਸੱਪ ਪਾਲਣ ਵਾਲ: ਜੋਗੀ । ੯ਫਨੀਅਰ ਸਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । 
“ਝੇਦਾਇਕ । “ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵੇ ਸਦਰ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ । #ਗਾਫ ਸੱਪ ਨੂੰ । “ਥੇਡ 
ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ (ਸ੫ ਨਾਲ) । ੯ਕਾਲਾ ਸੱਪ । €ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ । "ਤਿਸ 
(ਸੱਪ ਦਾ) । ""ਡੌਗ ਮਾਰਨ ਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁੰਕਾਰਦਾ ਹੈ । "“ਫੇਹ ਦਿਤਾ । "੧ਵਲ ਖਾਕੇ । 
ਪੁਛ । "ਡਰੀ ਹੋਈ ਲੱਜਕੇ । '$ਦਰ ਸੁੱਟ ਇੱਤਾ (ਸੱਪ) । "?ਫਣ । "ਸਿੱਧਾ ਹੋਕੇ । 
੧੯(ਸੱਪ) ਸੇਯਾ ਪਿਆ। “ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟੀ ਕਪੜੇ ਨਾਲ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ , ( ੧੯੨੯) ਗਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੯. 

ਕੋ ਜੋਰਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨਾਯਹੁ “ਪੂਰਬ ਦੇਹ ਮੁਨੀ ੩੫ ਤਾਯੋ । ਹੁਯੋ ਹੰਕਾਰ 
ਉਦਾਰ ਮੁਝੇ -ਨਹਿਂ ਮੋ ਸਮ ਬੇਦ ਕਿਨੁੰ ਨਰ ਗਾਯੋ-॥ ੮॥ ਏਕ ਸਮੈ 
ਬਿਚਰੈਤਿ ਹਤੋ ਰਿਖਿ ਨਾਰਦ ਮੋ ਢਿਗ ਆਇ ਆਮ = 
ਭਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਭਗਤੀ ਭਵ ਤਾਰਕ ਨਾਮ ਲਿਯੋਂ' । ਮੈਂ 
ਨਰ ਗੀ ਭਜ ਆਂ ਲਹਿ ਸਤ ਲਿਜਾ । ਗਤਿ ਜਿਹੇ ਸੀਨਾ ਬਿਹ ਜੋ 
ਬਚ ਕਰ ਕਹੇ ਤਬਿਕੋਪ ਭ੧॥੯॥-ਕਜੋਂ ਤਪਪਾਵਤਿ ਹੈਤਨ”ੈਂਮੂਰਖਬੇਦ 
ਰਹੱਸੰਦਨਹੀ' ਮਨ ਜਾਨਜੋਮੋਰ ਅਨਾਦਰ ਕੋ ਵਲ ਪਾਵਹੁ-ਤਾਂ ਛਿਨ ਮੈਂ 
ਇਮ ਸਾਂਪ ਬਖਾਨਜੋ ।-ਤੂੰ ਕੁਟਲਾਈ ਕਰੇ ਅਧਿਕੇ ਅਰੁ ਮੋਹਿ ਜੁ ਬਾਕ 
ਨਹੀਂ ਹਿਤ ਮਾਨਜੋ । ਯਾਤੇ ਕੁਜੌਗ ਸਗੀਰ ਧਰੋ ਕਰਿ ਕੋਟਲਤਾ ਸਭਿ 
ਸਧਤ ਹਾਨਯੋ॥੧੦॥ਬੋਦ ਪਢਯੋ ਤਨ ਤਾਪ ਤਪਜੋ ਇਸ ਕੋ ਫਲ ਸ੍ਰਾਪ ਕੇ 
ਔਤ ਮੋਂ ਪਾਵੈਂ। ਸੈਕਟ ਕੇ ਬਸਿ ਜੀਵਨਿ ਦੇਖਿ,ਧਰੈ' ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਾ 
ਜਾਵੈਂ।ਹਾਥ ਛਵੈ ਤਿਨ ਕੋ ਤਨ ਤੇਰੇ ਈ ਤਾ ਛਿਨ ਮੈਂ ਸੁਰਲੋਕ 
ਤੋ ਲਗਿ ਜੂਨ ਭੂਜੈਗਮ ਕੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਧਾਰਿ ਧਰਾ ਬਿਚਰਾਵੈਂ-॥੧੧॥ 

ਸੁਰਲੌਕ ਜਹਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਅਭਿਬੈਦਨ ਮੋਰਾ੧੨॥ਬਿਰਿੰਦ ਖਰੇ ਨਰ 
ਨਾਰ ਰਜ 'ਰੋਂ ਪ੍ਰਸੈਗ ਰਿਦੈ ਬਿਸਮਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤੁ ਪੰਨਗ 
ਕੇ ਉਚਵਾਇ ਕੈ ਬਾਹਰ ਦੀਨਿ ਦਬਾਏ।ਕੀਨ ਮਹਾਂ ਉਤਸਾਹਨ ਕੋ ਧਨ 
ਦੀਲਮਿ ਰੋਣ ਮਿਲੋ ਸਮੁਦਾਏ । ਔਰ ਕਰਾਹ ਕਰੇਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ 
ਆਦਿਕੇ ਪੈਰ ਮਨਾਏ।੧੩॥ਜਾਤਿ"ਸਭੈ ਸੁਧਿ ਲੋਕ ਬਨੇ ਪਬੀਏ ਨ ੬ 
ਰਿਸ ਕੋ ਉਪਜਾਈ। ਪਰਖ ਨੀਲ; ਜਿ ਕਾਲ ਕੁਰਾਵਤਿ) ਬਈ ਲਨ 
ਗਾਬ ਬਨਾਈਮਮੋ ਉਰ ਕੋ ਪਰਤੀਤਿ ਨ ਆਵਤਿ,ਹਾਬ ਵਧਿ ਲੋਤਿ 
ਉਪਾਈ'। ਉੱਤਮਤਾ ਨਿਜ ਨੌੰਦਨਕੀ ਜਗ ਬੀਚਬਿਥਾਰਤਿਹੀਹਰਖਾਈ 

੧ਜਿਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈਂਕੇ (ਜੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ)। “ਲਹੀ' ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ । 
<ਤੇਦ , ਤਾਤਪਰਯ । $ਧਰਤੀ ਤੇ । “ਸੱਪ ਵਾਲੈ ਨੇ । (ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ) ਫੜ਼ਲਿਆ । 
”ਮੈਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ (ਆਪ ਨੂੰ) । "ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ । ₹ਹੱਥ ਮਲ ਕੋ (ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ 
"ਵਲੀ ਜਲ ਕਪੰਜਾ ਜੱਜਾਂ ਅਰ ਅੱਲਾ ਲਅਲ; #ਂਪਾ;=ਮੂਨਿ । 



ਰ੍ ਰਾਸਿ ੩ । ਅਸ ੯ 

` ਅਧਿਕਾਇ, ਪੁਜਾਵਨ ਕੋ ਇਮ ਬਾਂਤ ਬਨਾਵੈ 
--ਦੇਹਿ ਉਪਾਇਿਲ ਕੇ ਕੋ ਸਮੁਦਾਇ-ਸ _ਕੀਰਤਿ ਆਪਨੀ ਲੌਕ ਸੁਨਾਵੈ । 
ਕਯਾ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜਾਨਤਿ ਨਾ ਕਛ ਏਕ ਤੇ ਏਕ ਬਡਾਈ ਬਧਾਵੈ।ਜਨੋਂ 
ਧਨ ਆਇ ਉਪਾ ਅਣ ਕੀ ਆਂ ਜਅਆਦ ਸਦ ਗ੧੫॥ 
ਅਪਨੀ ਸੈਗਤ ਹ੍ਰੈ ਇਕਠੀ ਜਬਿ, ਤੌ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸਭਿ ਬੀਚ ਸੁਨਾਵੈ । “ਏ 
ਹਲ ਤਰਲਾ ਅਜਵਾਗੰਨ ਲੁਰਪਨੀਲਨ ਨੇ ਕਿਤ ਮਲਿ ਅਘ ਗਤ ਕਿ 
ਬੈਠਤਿ ਬੀਚਿ, ਛਲੈ ਧਨ ਕੋ, ਬਹ ਦੈਕ ਕਮਾਵੈ । ਜੋ ਸਿਖ ਮੋਹਿ 

ਨਯੰ ਕਰਿ - ੩48੦ "ਨ ਅਤ ਦਲ ਅਣ ਚਕ 
! ਨ. ਨ “ਅਤ ਅਪ“ 
੨ ਛਿਮਾ ਜੁਊ । ਹਾਨ ਰੁ ਲਾਭ ਸਮਾਨ ਜਿਨੇ ਕਹੁ; 
ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਬਿ,ਨਾ । ਹਰਖੰਤਾ। ਭੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗ ਅਰੋਗ ਕਰੈਂ,ਜਢ ਲੋਗਨ 
ਹੈ ਉਪਘਾਰ ਕਝੋਰਾ'#੧੭ਜਤੈਗਰ ਕੈਠਨਿ ਬਾਨ ਗਏ ਜਿ ਕੈਗ ਥਿਲ 

_ ਕਤਿ ਹ੍ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਨੀਰ ਤੇ ਸਾਰੋ ਸ਼ਰੀਰ ਪਖਾਰਤਿ ਦਾਸੀ ਜਿ ਤੀਰ ਸੋ 
ਬਾੜ ਉਚਾਰੀ। “ਦੇਖਹੁ ਰੀ ਕਸ ਸੈਕਟ ਭਾ ਸੁਤ ਮੇਰੋ ਬਚਯੋ ਗਹਿ ਪੰਨਗ 

' ਦਿਨ ਦਨ ਰੈਨ ਰਖੋ ਢਿਗ ਐਨ ਮੈਂ,ਹੇਰਤਿ ਹੋਂ ਨਿਜ ਨੈਨ ਅਗਾਰੀ 
। ੧੮॥ ਥੋਰੇ ਈ ਕਾਲ ਕਰਯੋ ਇਤਿ ਲੋਚਨ ਤਾਂ ਢਲ ਹੌਲ ਪਰਜੋ ਉਰਿ 
ਮੇਰੇ । ਯੌ ਕਹਿ ਹਾਂਥ ਰੁਮਾਲ ਧਰੇ ਮੁਖਚੇਦ ਕੋ ਪੌਛਤਿ ਭੀ ਤਿਸ ਬੇਰੇ । 
ਸਾਰੋ ਸਗੀਰ ਸੁਧਾਰਿ ਭਲੇ ਨਵ ਚੀਰ ਨਿਕਾਸ ਕੈ ਲਜਾਈ ਅਛੇਰੇ। ਨੰਦਨ 
ਕੌ ਪਹਿਰਾਇ ਅਨੰਦਤਿਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਮੁਕੰਦਕੋ ਹੇਰ੨੧।ਬ੍ਰਿੰਦ ਨੂਛਾਵਰ' 
ਕੀਨਿ ਤਬੈ ਨਿਜ ਹਾਥ ਤੇ ਦੇਤਿਗਰੀਬਨਿ ਕੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮਧੁਰੀ ਅਧਿਕੈ 
ਨਨ ੫ ਆਨ -ਰ== ਆਂ 
ਦਰਬਾਂਕ ਸ਼ਰੀਕਨਿ ਕੋਂ"। ਹੋੜਿ ਮਹਾਂ ਉਤਸਾਹ ਤਹਾਂ 
ਗਾਵਤ ਗੀਤਨਿਕੌ॥੨੦॥ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤਿ ਨੌਦਨ ਕੋ ਮਿ -ਿਆ=-“ 
"ਜੋ ਸੇਗ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਸ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ) ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਹੇ । "ਰਿਹਹਸਤ ਵਿਚ 
ਰੋਗ! _ਜੋਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਗਾਂ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । (ਆ (ਆਪ) ਭੋਗ 
ਵਿਚ ਜੈਰ। (ਕਰੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਗ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕ! ਨੂੰ) ਅਰੋਗਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋ 

_ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ₹ਬਹੂਤਾ (ਧਨ) ਵਾਰਿਆ । “ਵਾਜੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਵਜਵਾਏ । “(ਲੋਕੀ) 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁਰਵਾਕ ਸ਼ਬੰਗ (ਪਰਬ£) ਨੰ । #ਸਾਲਿਯ ਨੇ ਨਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ 

ਹੀ 



ਰੈ ਗ਼ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੩੧ ) __ਗਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੯. 
ਕੋ ਮਾਨ ਮਥਜੋ । ਕੇਸੀ ਕਰਾਲ,ਬਕਾਸਰ, ਕੱਸ ਹਤੇ ਗਨ ਦੈਤ ਮ 
ਕਥਨ" । ਮੱਲਯ" ਚੇਡੂਰ ਹਨਜੋ ਬਲ ਸੋ, ਮਘਨਾਬ' ਕੋ ਜਾਂਹੀ ਤੇ ਤੇਜ 
ਅਥਜੋਜਾਇ ਸਯੋਬਰ ਭੂਪਤਿ ਕੇਗਨ ਬੈਲ ਕੋ ਏਕ ਹੀ ਬਾਰ ਨਬਜੋਂ॥ 
੨੧॥ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਨੰਦਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾਂ ਕਬਿਹੂੰ ਚਿਤ ਜਾਨਤਿ#ਹੈ-ਸ਼ਰੀ 
ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕੇਰ ਸਪੂਤ ਭਯੋ ਅਵਤਾਰ-ਹੀ ਮਾਨਤਿ ਹੈ ।-ਹੀਨ ਕਰੇ 
ਬਿਘਨਾਂ ਸਭਿ ਹੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤਿਵਾਨ-ਪਛਾਨਤਿ ਹੈ।-ਪੰਨਗ ਭੀਖਨਮਾਰ 
ਦਿਯੋ,ਹਤਿ ਧਾਇ,ਮਹਾਂ ਬਲ ਠਾਨਤਿ ਹੈ-॥੨੨॥ਮਾਤ ਕਰੈ ਨਿਸ਼ਚੈਅਸਕੋ 
ਜਬਿ, ਸ਼ਰੀਹਰਗੋਵਿੰਦਜਾਨਿ ਰਿਦੇ।ਮੋਹਉਪਾਵਤਿ ਹੈਂਤਿਸਕੇ ਕਰਿਬਾਲਕ 
ਰੀਤਿ ਅਨੌਕ ਤਦੇ । ਹੋਇ ਛੁਧਾਤੁਰ ਜਾਚਤਿ ਕੋਜਨ ਧੂਰਿ ਲਗਾਵਤਿ 
ਧਾਇ ਕਦੇ।ਗੋਦ ਤੇ ਜਾਤਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਰੇ ਚਹੁੰਕੋਦ ਫਿਰੈਂ ਰੁਦਯੋਤ ਜਿਦੇ'॥ 
੨੩॥ ਬਾਲਕ ਕੀ ਸਮ ਚੰਚਲਤਾ ਅਵਲੋਕਤਿ ਰੰਗ ਸਪੂਤ ਹੀ ਜਾਨਤਿ । 
ਪਾਲਤਿ ਹੈ ਨਿਤ ਲਾਲਤਿ ਹੈ, ਹਿਤ ਘਾਲਤਿ ਹੈ ਮਨ ਕੌ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨਤਿ । 
ਕੋਤਿਕ ਦਯੋਸ ਬਿਤੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸਾਥ ਤਬੈ ਪਗ ਮੈ' ਬਲ ਠਾਨਤਿ।ਹੋਤਿ 
ਖਰੇ ਗੁਨ ਪੁੰਜ ਖਰੇ” ਜਿਨ ਦਾਸ ਤਰੇ ਸਤਿਨਾਮੁ ਬਖਾਨਤਿ ॥ ੨੪॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਚਰਣਾਂਬਜ£ ਤੇ ਚਲਿਬੇ ਪਗ ਨੂਪਰ ਕੂਪਰ"” ਦੌਰ ਬਜਾਵੈਂ । ਕੌਚਨ ਕੀ 
ਬਰ ਕਿੰਕਨਿ ਹੈ ਕਟਿ''ਹੀਰੇ ਜਰਾਉ ਜਰੇ ਦਮਕਾਵੈਂ। ਪੀਤਗਰੇ ਝਗਲੀ 
ਬਹ ਬੀਨ ਮਹਾਂ ਦੁਤਿ ਤੇ ਤਨ ਚਾਰੁ ਦਿਪਾਵੈ । ਹਾਥ ਮੈਂ ਕੌਕਨ ਛਾਪ 
"ਮੁਨੀਆੰ ਨੇ 'ਏਹ ਵਾਰਤਾ ਕਹੀ ਹੈ । ₹੫ਹਿਲਵਾਨ । ₹ਮਘਾੰ ਦੇਸ਼ ਦ। ਰਾਜਾ, ਜਗਾਸਿੰਧ । 
"ਦੂਰ ਹੋਇਆ। “ਸਾਰੇ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਨੱਥਣਾ ਕੀਤਾ । $(ਮਾਤਾ) ਜਾਣਦੀ ਹੈ । 
“ਹੋਂਵਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । "ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਹੇ ਚੈਗੇ ਗੁਣ ਹਨ (ਉਹ) ਖੜੇ ਹੈਦੇ 
ਹਨ । ਦਚਰਣਾ ਕਵਲਾਂ । "“ਬਾਂਜਰ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ । "੯ਤੜਾਗੀ ਲੱਕ ਵਿੱਚ । 

_ “ਕਵਿ ਜੀ ਏਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨੱਥੇ ਤੇ ਮਾਹੇ ਦੈਤਂ ਤੇ ਸ਼ੱਤ੍ਰਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਟੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾ ਉਂਸੇ` ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ 
ਹਨ । ਜੇ ਕਫਿ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਠਾ ਹੀ 
ਉੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਸਭ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ` ਵਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਹ ਪੂਮਾਣ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਾੜੂ ਲੈਂਟੇ ਚਾਹਨੇ, ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਵਤੇਰਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਦਿ 
ਸਾਹੇ ਅਵਤਾਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ “ਗੁਰੂ” ਪਦ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ “ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਓਹ ਅਪਣੇ ਗੁਣੂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਦੇ ਹਨ 
“ਅਪਹੈਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥' ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਖਯਾਲ 
ਛੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਢਤਾਰ ਉੱਚਾ ਹੈ । 



__ਸਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੩੨ ਰਾਸਿ ਭ । ਅੰਤ ੧੦. 

ਛਲਾਯੰਨ ਸੀਸ ਬਿਭੂਖਨ ਸ਼ੋਂਭ ਬਢਾਵੈ॥੨੫॥ਬਾਨਕਅਦ 
ਮੈਂ ਦੌਰਤਿਹੈਂ ਅਗਵਾ ਪਿਛਵਾਈ(ਖੇਲਤਿਹੈਂ ਬਹਮੇਲਤਿ ਰੌਰ'ਗੁਰੁਹਰਿ- 
ਸੈਂ ਤਹ ਅਗਵਾ ਪਿਛਵਾਈਖੇਲਰਿਹਂ ਬਹਮਲਤਿ ਰੋਰਾਗਰਹਰਿ 
ਦੇਤਿ ਪਲਾਈ”। ਸੂੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹ੍ਰੈ ਕਬਿ ਬਾਹਰ; ਰੋਕਤਿ ਹੈਂ ਭਜ 
ਜਾਈ ॥੨੬॥ ਗਰਾਮ ਵਡਾਲੀ ਕੇ ਬਾਲਕ ਜੇ ਬਡ ਭਾਗ ਭਰੇ ਇਮ ਖੇਲਤਿ 
ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸੈਗ ਮਿਲੋ ਬਹੁ ਸ਼ਾਦ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮੇਲਤਿ ਹੈਂਦਯੋਸ 
ਸਬੈ ਨਹਿ ਪਾਸ ਤਜੈਂ ਮਿਲ ਆਪਸ ਮੈਂ ਬਲ ਰੇਲਤਿ ਹੈਂਆਪ ਦਿਖਾਇ 

ਕੀੜਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਖੇਲਤਿ ਖੇਲ ਬਿਸਾਲ । ਮਿਲਹਿ ਜਾਲ ਬਾਲਕ ਲਲਿਤ, 
ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਾਲ£॥ ੨੮॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ 
ਤਿਤਿਯ ਰਾਂਨੇ “ਸਰਪ ਕੋ ਹਤਨ” ਪੂਸਿਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮੁ ਨੰਮੋ ਅੰਸੁ । ੯ ॥ 

੧੦. [ਗੜ ਨੂੰ ਦੇਢਤੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਆਏ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹੁਇ ਜਾਮਨੀ ਆਵਹਿ ਅਜਰ ਮਬਾਰ । ਬੈਠਿ 
ਪ੍ਰਖੋਕ ਬਿਰਾਜਤੇ ਸਭਿ ਸੁਖ ਕੇ ਦਾਤਾਰ ॥ ੧ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ॥ ਹਾਥ ਕੌ 
ਜੋਰਿ ਕੈ ਗੈਗ ਬਖਾਨਤਿ “ਆਪ ਮਹਾਂ ਮਤਿ ਦੇਤਿ ਸਬੇ । ਮੋਹਿ ਰਿਦਾਂ 
ਭਰਪੰਤਿ ਰਹੈ ਇਸ ਹੇਤੁ ਕਰੋਂ ਬਿਨਤੀ ਸੁ ਅਬੈ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਡੇ ਉਤਪਾਤ 
ਕੇ ਘਾਤਕ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਜਬੈ ਰੁ ਕਬੈ। ਹੋਇ ਨ ਕੋ ਬਿਘਨਾ ਤਿਸ ਥਾਨ 
ਜਹਾਂ ਤੁਮ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿ ਤਬੈ ॥੨॥ ਆਇ ਬਸੋ ਹਮ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੋ ਕਰਿ 
ਬਿੰਦ ਉਪਾਇ ਕੋ ਨੰਦਨ ਪਾਯੋ । ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਿਲੰਦ ਅਨੌੰਦਕ ਏਕ 
ਅਹੈ ਨ ਦੁਤੀ ਉਪਜਾਯੋਸ਼ਰੀ ਗੁਰਨਾਨਕ ਆਪ ਦਯਾ ਕਰਿਹਾਥਦੈਜਾਨਿ 
ਕੌ ਦਾਸ ਬਚਾਯੋ। ਧਾਇ” ਮਹਾਂ ਅਪਰਾਧਨਿ ਤੇ, ਇਸ ਪੰਨਗ ਤੇ ਸੁਖ ਸੋਂ 
ਉਬਰਾਯੋ॥੩॥ ਆ੫ ਚਲੋ ਅਪਨੇ ਪੁਰਿ ਕੌ ਤਹਿ ਬਾਸ ਕਰੋ ਬਿਘਨੋ ਨਹਿੰ 
ਹੋਵੈ । ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਸੈਂ ਸਭਿ ਸੇਵਹਿੰ, ਚਿੰਤ ਤਹਾਂ ਬਸਿ ਕੈ ਹਮ ਥੋਵੈਂ। 
ਈਖਦਾਂਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ ਬਸਤੇ,ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਹੀ ਪੁਰਿ ਜੇਤਿਕ ਜੋਵੇਂ"। ਥਾਨ 
ਬਡੇਨ ਕੇ ਬਾਸ ਕਰੋ ਸੁਖਰਾਸਿ[ਤਹਾਂ ਨਿਸ਼ਦਿੰਤਹੀ ਸੋਵੈਂ॥੪॥ਸ਼੍ਰੀਗੁਰਨਾਥ 
ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਅੰਗ ਅਕੜਾਵਿਦੇ ਹਨ, ਦੇੜਦੇ ਹਨ । -'ਪਾਂਵਦੇ ਹਨ । “ਧਕੇਲਦੈ 
ਹਨ । “ਸੁਹਣੇ । #ਰਾਤ ਵੈਲੇ ਆ੫ ਆਪਣੇ ਘਰ (ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। “ਸਮੂਹ ਵੜੇ ਉਪੰ੍ਰਵਾਂ ਦੇ 
ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਦ ਕਦੀ ਆਪ (ਹੀ) ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਦਾਈ । ₹ਬੇੜੇ ਜਹੇ । ““ਬਹੁੰਤੇ ਮਨੂੰਘ 
ਨਨ ਦੇਦੇ ਸਜਨ ਨਕਸ ਵਿੱਚ ਏਂ ਹਨ। 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੩੩) ਰਾਸਿ 8 । ਸੰਨ੍ਹ ੧੦. 

ਭਨਯੋ“ਡਰ ਨਾ ਉਰ,ਬਾਲਕ ਕੇ ਰਖਵਾਰ ਰਮਾਪਤਿ'। ਭਾਵੀ ਟਰੈ ਨਹਿ 
ਕੌ ਕਿਤ ਜਾਇ, ਬਨੈ ਤਿਸ ਰੀਤਿ ਮਿਟੈ ਨ ਕਦਾਚਿਤ । ਆਸ ਕਰੋਂ ਪਰ- 
ਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਜਿਸ ਤੇ ਨਹਿ ਔਰ ਬਡੋ ਸੁਖਦਾ ਹਿਤਾਂ । ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਮ 
ਤਾਸ ਕਰੈ/ਸਿਮਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਬਿਸਾਲ ਸਦਾ ਚਿਤ॥੫॥ਗੂਢ ਮਹਾਂ'ਕਪਟੀ 
ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨਹਿ ਦੇਖਿ ਸਕੈ ਪਰ ਕੀ ਬਡਿਆਈ । ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੰਮ ਕਰੇ ਹਿਤ 
ਭਾਖਤਿ ਰਾਖਤਿ ਖੋਟ ਰਿਦੈ ਦੁਸ਼ਟਾਈ। ਹੇਰਤਿ ਹੀ ਹਮ ਕੋ ਦੁਖ ਪਾਵਤਿ 
ਯਾਂ ਹਿਤ ਠਾਨਿਅਨੇਕ ਉਪਾਈ.ਯਾਂਤੇ ਰਹੋ ਤਿਸ ਤੇ ਹੁਇ ਦੂਰਿ ਭਲੀ ਨ 
ਸ਼ਰੀਕਨਿ ਕੀ ਕੁਟਲਾਈ॥੬॥ ਯੋਂ_ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੂਸ਼ਨ ਕੀਨ, ਬਿਚਾ- 
ਰਤਿ-ਨਾਰਿ ਸੁਭਾਵ ਸ ਤ੍ਰਾਸਾ।ਸੋਚਤਿ ਹੈ ਸੁਤ ਧਾਰਿ ਸਨੋਹ ਕੋ,ਜਾਨਤਿ 

ਹੋਤਿ ਉਦਾਸਾ । ਚਾਂਹਤਿ ਹੈ ਪੁਰਿ ਮੈਂ ਬਸਿਬੇ ਕਹੁ ਪਾਸ ਸ਼ਗੇਕਨਿ ਕੇਰ 
ਅਵਾਸਾ-॥੭॥ ਯੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤਵੇਤਿ ਦਯਾਨਿਧਿ” ਹੇਤ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕੇ ਬੈਠ 
ਕਹੇ । ਬਾਸੁਰ ਕੇਤਿਕ ਬਾਸ ਕਰੋਂ ਇਤ, ਫੇਰ ਕਰੈ' ਚਿਤ ਤੋਰ ਚਹੇ'। 
ਬਾਲਕ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੋ ਨਿਤਹੋਇ ਬਿਸਾਲ ਅਨੌਦ ਲਹੇ।ਗੈਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਨ 
ਸੁਨੀ ਹਰਖੀ ਉਰ-ਫੋਂਡਿ ਹੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਬਾਸ ਇਹੇ-॥੮॥ਯਾ ਬਿਧਿ ਬੋਲਤਿ 
ਬੁਝਤਿ ਕੋ# ਨਿਸ ਜਾਮ ਗਈ ਕਰਿ ਖਾਨ ਅਹਾਰਾ । ਵੇਰ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸੋ 
ਸੁਪਤੇ ਉਠਿ ਪ੍ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਲ ਮੱਜਨ ਧਾਰਾ । ਤਾਤ ਕੋ ਲਾਲਤਿ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿ- 
ਆਲ 24ਮਅ0ਲ-ਤਮਉਕਅਹ ਲਗੀ ਆ 
ਰਾਵੜਿ ਹੀ ਹਰਖਾਵਤਿ ਭਾਰਾ ॥੯॥ ਦਾਸਨ ਪੈ ਨ ਭਰੋਸ ਧਰੈ,ਅਠ ਜਾਮ 
ਰਖੈ ਨਿਜ ਨੈਨ ਅਗਾਂਰੀ। ਸੋਵਤਿ ਹਾਥ ਲਗਾਇਕੇ ਨੌੰਦਨ ਜਾਗ 

_ ਉਠੇ ਡਰ ਧਾਰੀ । ਨੀਤ"ਸਨੇਹ ਅਛੇਹ ਨਵੋਂ੯ ਹੁਇ, ਡੀਲ ਬਿਸਾਲ ਬ੍ਰਧੇ 
ਬਲਿ ਭਾਰੀ । ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤਿ ਸ਼ੋਭਤਿ ਹੈ, ਨਿਜ ਕੋਛਰ ਲੇਕਰਿ ਹ੍ਰੈ ਬਲਿ- 
ਹਾਂਰੀ॥੧੦॥ਕੇਤਿਕ ਦਮੋਸ ਬਿਤੀਤ ਗਏ ਜਥਿ ਏਕ ਨਿਸਾਂ ਪਰ ਕੌ ਸਭਿ 
ਸੋਏ । ਦੇਵ ਮਿਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਤਬੈ ਸਭਿ ਆਵਨਿ ਕੀਨ ਪ੍ਰਮੋਦਤਿ ਹੋਏ । 

"ਆਯਾ ਯਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਤੀ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਦਬਹੁਤਾ ਗੁੱਬਾ (ਅ) ਬੜਾ ਭਾਰੀ । “ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ 
__ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦਿਜੀ ਬਲ ਦੀ ਖਾਣ ਹਨ।£ਛਾਵ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੂ ਅਰਜਨਦੇਵ ਜੀ/“ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਕਰਾਂਗੇ । #(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ) ਬੇਲਵਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਡਦਿਆਂ । “ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। "ਨਿੱਤ । 
ਦਇਕ ਰਸ ਨਢਾਂ । ਮਪ੧੧ਦਖ ਦਾਹਿਤ | _ ਰ 



__ਤ ਕਰ ਪ੍ਰਭਘ ਗੂਰਜ। (੧੯੩੪) ਰਸਿਕ। ਸੂ 5 

ਬੈਦ ਕਰੈ ਅਭਿਬੈਦਨ ਦੂਖ ਨਿਕੌਦਨ ਤੀਰ ਖਰੋਏ।੧੧॥ਨਾਰਦ;ਸਾਰਦ; 

ਪਾਰਦ ਸੇ ਤਨ') ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮਘਵਾਹਜੁਤ ਆਏ।ਆਠ ਬਸੂ'ਅਰ ਟੁੱਦ 
ਇਕਾਦਸ਼, ਪਾਵਕ ਅੱਗ੍ਰ ਮਿਲੇ ਸਮੁਦਾਏ । ਔਰ ਕਹਾਂ ਤਿਨਕੀ 'ਗਨਤ 
ਹਦ ਦੇਖਨਿ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਸੁਹਾਏ।ਚੌਸਠ ਜੋਗਨਿ,ਬੀਰ ਬਵੇਜਨ ਦਰ ਕਰ 
ਜੋਰਤਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ॥੧੨॥“ਨਾਸ਼ਨਿ ਕੋ ਤੁਰਕਾਨਿ ਸਮੂਹ;ਸਗੇਰ ਧਰਯੇ 
ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ !। ਸੇਵਕ ਸੈਤਨਿ ਕੌ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਨਿ, ਜੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜਪ 
ਨਿਤ ਸ਼੍ਰਾਮੀ। ਲੋਕ ਅਨੇਕ ਉਧਾਰਨਿ ਕੌ ਚਿਤ ਦੇਨ ਬਿਬੇਕ ਭਏ ੫ਥ- 
ਗਾਮੀ' !। ਸੂਰ ਮਹਾਂ ਭੁਜ ਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ, ਸ਼ੱਤ੍ਨ ਚੂਰਨਿ ਕੌ” ਨਿਤ 
ਕਾਮੀ॥੧੩॥ ਕੀਰਤਿ ਕੌ ਬਿਸਤੀਰਤਿ ਯੰ ਪਦ ਪੂੰਜਤਿ ਚੋਦਨ ਕੋ ਚਰ- 
ਚਾਏ।ੂਪ ਧੁਖਾਵਤਿ ਫੂਲ ਚਢਾਵਤਿ ਔਰ ਸੁਰੀਧਿਨ ਕੋ ਅਰਚਾਏ।ਕੁੰਕਮ 
ਸੋਂ ਘਨਸਾਰ“ ਘਸਾਇ ਕਰੈਂ ਬਿਨਤੀ ਸੁਰ ਹ੍ਰੈ ਸਮੁਦਾਏ । “ਜਜੋਂ ਹੁਇ 
ਆਇਸ ਰਾਵਰ ਕੀ ਹਮਕਾਜਕਰੈਂਤਿ ਮਦਮੋਵੁਰਮਾਏ॥੧੪॥ਚੌਸਠਜੋਗਨ 
ਕੀਨਿ ਬਿਨੈ “ਬਡ ਭੂਖ ਹਮੈ ਨਹਿ ਪਾਇ ਅਹਾਰਾ! ਬੀਰ ਬਵੇਜਨਿ ਬਾਕ 
ਕਹੇਂ“ਹਮ ਚਾਹਤਿ ਹੈਂ ਬਡ ਜੁੱਧ ਅਖਾਰਾ” । ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰਿ “ਬਿੰਦ ਮਲੋਛ ਬਲੀਨ ਸੈਘਾਰ£ । ਰਾਵਰਿ ਕੁਰੱਧਤਿ ਜੁੱਧ ਕਰੋ 
ਇਮ ਚਾਹਤਿ ਦੇਵਨ ਕੋ ਗਨ ਸਾਰਾ॥੧੫॥ਸ਼੍ਰੀਹਰ ਗੋਵਿੰਦੇਂ ਦੇੜਿ ਅਨੰਦ 
ਕੌ ਦੇਵਨ ਬ੍ਰੰਦਨ ਸੋਂ ਕਹਿਬਾਨੀ।£ਬੀਰ ਸਭੈ ਤੁਮ ਧਾਰ ਸਰੀਰ ਕੌ ਧੀਰਜ 
ਸੋ ਬਿਚਰੋ ਧੰਰ ਆਨੀ)।ਨਾਰਦ ਕੋ ਦਿਖਰਾਉ' ਮਹਾਂ ਰਣ, ਮਾਰ ਮਲੇਛ 
ਕਰੋਂ ਘਮਸਾਨੀ।ਪੀਵਹ ਸ਼ਰੋਨਤ ਚੌਸਠ ਜੋਗਨਿ|ਲੇਹੁ ਡਕਾਰ ਮਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪ- 
ਤਾਨੀ' ॥੧੬॥ ਜੁੱਧ ਘਮੰਡ ਪ੍ਰਚੈਡ ਰਚੋਂ, ਸ਼ਿਵ ਲੇਹੁ ਬਿਲੋਦ ਹੀ ਮੁੰਡਨਿ 
ਮਾਲਾ।ਕਾਲੀ!ਕਪਾਲ'“ਭਰੋ ਅਪਨੋ ਪਲਸ਼੍ਰੋਣਤ ਸੈਰ'"ਉਮੰਗ ਬਿਸਾਲਾਂ । 
ਜੋ ਸਭਿ ਦੇਵਨਿਕੇ ਮਨਿ ਭਾਵਤਿ ਸੋ ਕਰਿਹੌਂ ਬਲ ਧਾਰਿ ਕਰਾਲ।ਲਾਲਤਿ 

੧ਪਾਰੇ ਵਤ ਸਰੀਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ , “ਇਕ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਦੇਵਤੇ । ਵਗਾਹ ਦੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 
(ਭਾਵ ਜੱਗੜਾਸੂਆਂ) ਨੂੰ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਬਿਬੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੇ। (ਅ) ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ 

_ਹੈ। $ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ । “ਕੇਸ ਚੰਦਨਨਾਲ । $ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ।”ਧਰਤੀ 
ਤੇ ਆਕੇ । "ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਕੇ । ੯ਕਟੇ ਹੋਏ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ । "?ਖੱਪਰ । ̀  "ਲੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੩੫) ਰਾਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੧੦. 

ਮਾਤ ਕੌ ਦੇਉ ਅਠ ਲਕ ਆਰਬਲਾ ! ੧ ਕਾਲਾ ॥ ੧੭॥ ਜੁ 

ਸਰ ਕੇ ਉਰ ਹੋਇ ਮਨੌਰਥ ਆਇ ਸਰੀਰ ਧਰੋ ਧਰਿ ਮੈਮੋ ਸੈਗ ਸੈਨ ਬਨ 

ਰਣ ਮੈਂ ਬਲਵੈਤ ਮਲੇਛਨਿ ਸੈਘਰ ਮੈਂ" ।ਆਯਧ ਕੇਰ ਪਰਹਾਰ ਕਰੋ ਉਤ- 
ਸਾਹਤਿ ਹੈ ਕਰਿਕੈ ਬਰ ਮੈਂ । ਫੇਰ ਪਯਾਨ ਕਰੀਂ ਸੁਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰਿਕੈ ਕਾਜ 
ਬਸੈਂ ਘਰ ਮੈਂ॥॥੧੮॥ਖੈਨ ਗੁਰੂ!ਸਭਿ ਦੇਵ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨਕੌ ਕਰਤਾਹਰ- 
ਖਾਵਤਿ।ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਪੰਚ ਸਰੀਰ ਧਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸਨੇਹ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਲਾਵਤਿ। 
ਮਾਨਵ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋਰਨਿ' ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਉਮਗੇ' ਗੁਨ ਗਾਵਤਿ । 
ਪੰਚ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਧਰੇ ਅਬਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਰਿ੫ ਘਾਵਤਿ॥੧੯॥ਘੋਰ 
ਮਹਾਂ ਕੱਲ ਕਾਲ ਬਿਖੈ ਜੁਗ ਆਦਿ ਕੀ ਰੂਰ ਮ੍ਰਿਜਾਦ ਚਲਾਈ'। ਕਯੋਂ ਨ 
ਚਲੀ, ਸਭਿ ਕੇ ਕਰਤਾ ਤੁਮ ਆਪ ਭਏ ਜਥਿ ਆਨਿ ਸਹਾਈ? ਦੇਵਨਿ ਯੋਂ 
ਸਿਫਤੀ ਕਰਿ ਦੀਰਘ“ ਦੇਖਿ ਸਰੂਪ ਸਭੈ ਬਲਿ ਜਾਈ.ਦੋਖ ਨਿਕੈਦਨ ਕੋ 

ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਆਨੈਦ ਕੈਦ ਬਿਲੰਦ ਕਰਾਈ॥੨੦॥ਜਾਨਿ ਲਗੇ ਜਬਿ ਗੇਗ 
ਬਿਲੋਚਨਿ ਨੀਦ ਕੌ ਤਯਾਗਤਿ ਹੀ ਬਿਕਸਾਏ”ਂ' । ਗੋਨਤਿ ਕੀ# ਅਵਿ- 

ਲੋਕਤਿ ਪੀਠ; ਦੰਭ ਭਈ ਉਰ ਤ੍ਰਾਸਕੋ ਪਾਏ।-ਬ੍ਰਿੰਦ ਏ ਚੋਰ ਗਏ ਭਜ 
ਕੈ ਮਮ ਨੰਦਨ ਕੋ ਇਹ ਲੇਵਨਿ ਆਏ।ਚਾਰੁ ਬਿਕੂਖਨ ਹੀਰਨ ਕੇਜੁਤ ਲੇ 

ਅਬ ਜਾਤਿ ਜਿ,ਕੌਨ ਛੁਾਏ-॥੨੧॥ਸੇਵਕਨੀ ਸੁਪਤੀ ਜਿ ਸਮੀਪ ਪੁਕਾਰ 
ਕੈ ਉਚੇ ਸਮੂਹ ਜਗਾਈ । “ਕਕੋਂ ਨ ਬਿਲੋਕਤਿ ਹੋ ਉਠਿਕੈ? ਗਨ ਚੋਰਨਿ 
ਆਨਿ ਕੈ ਦੀਨਿ ਦਿਖਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਿ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁਤੇ 
ਅਬਿ ਮੈਂਹਗਹਿ ਲੀਨਿ ਉਠਾਈ.ਦੇਖਤਿ ਮੇਰੇ ਸੁ ਅੰਬਣ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਗਤੀ 
ਜਾਨਿ_ ਗਏ ਸੁ ਪਲਾਈ? ॥ ੨੨॥ ਦਾਸੀ ਉਠੀ ਤਤਕਾਲ ਫਿਰੀ ! 
ਕੋਦ ਮੈਂ; ਹੇਰਤਿ ਨਾਂ ਦਰਸਾਏ” । ਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸਾ ਜਿਤਨੀ ਜੁ ਹੁਤੀ ਸਭਿ 

ਜਾਗਤ ਮਾਤ ਨੇ ਜਾਮ ਬਿਤਾਏ । ਬੋਲਤਿ ਬਾਤਨ ਕੋ ਬਤਰਾਵਤਿ”, 

ਤਾਸਤਿ ਨੀਂਦ ਗਈ ਕਿਸ ਥਾਏਚਿੰਤਤਿ ਚਿੰਤ ਮਹਾਂ ਚਿਤ ਸੈਂ-ਸੁਤ ਕੰ 

੧੯ ਯੇਧ ਵਿਚ । “ਦੇਵਤੇ ਬੋਲੇ । <ਕਹੋੜਾਂ ਹੀ । “ਪਹਿਲੇ ਜੁਗ ਭਾਵ ਸਤਜੁਗ ਦੀ ਸੁਦਰ 

ਮਰਯਾਦਾ ਟੌਰੀ । “ਭਾਵ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਉਸਤਤਿ ਕੀਤੀ । 5ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ । “ (ਚੇਰ) 
ਨਜ਼ਰ ਨ ਆਏ । "ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕੂ ਆ ਬਤਰਾਨਾ=ਸਾਤ ਚੀਤ ਕਰਨਾ] । 

ਜਗ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਪੁਰੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾੰ ਕਈ ਵੇਰ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 

ਉਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਭਜਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ << ਲਨ `ਬੀ ਗੁਪਤ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ 
ਦੇ ਹਨ। 
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੧। ਗੁਰ ਪੁ ਰਜ | ੧੯3੬) 

ਨ ਕਛੂ ਹੱ : ਜਾਏ”-॥ ੨੩॥ 
ਅਨਰਾਗਤਿ ਬਾਰ ਕੌ ਮਾਤ ਦਲਾਗ ਜੇ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਕੋਰ ਪਿਤਾ ਗੁਗ 
ਆਇ ਜਬੈ ਨਿਜ ਧਾਮ ਮਬਾਰੇ । ਭੀਰੁ ਭਯਾਕੁਲ'ਕੂਰ ਭਈ ਭਗਵੈਤ ਸ 
ਕੰਤ ਕੇ ਆਈ ਅਗਾਰੇ । ਹਾਥ ਕੋ ਜੋਰਿ ਨਿਹੋਰਤਿ ਹੈ” “੩॥ ਕੋ ਨਹੀਂ 
ਤਾਤ ਕੋ ਤਾਸ ਬਿਚਾਰੇ ॥੨੪॥ ਜਾਮਨੀ ਮੈਂ ਜਥਿ ਜਾਗਤੀ ਨਹਿ ਮੈਂਸੈਕਟ 
ਹੋਤਿ ਮਹਾਂ ਭਯ ਦਾਏ । ਚੌਰ ਹਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ੧ ਅੰਛਣ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ 
ਲੋਨਿ ਕੋ ਆਏ। ਬੀਚ ਲੀਏ ਸਭਿ ਸੋਂ ਪਰਵਾਰਤਿ ਆਪਸ ਮੈਂ 
ਬਾਕ ਅਲਾਏ। ਆਂਖ ਗਈ ਖਲ ਮੇਰੀ ਤਬੈ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਤਾਸ ਤੇ 
ਪਠਲਾਏ॥੨੫॥ ।ਮੈਂ ਉਠਿ ਤੂ ਰਨ ਨੰਦਨ ਲੀਨਸਿ ਦਾਸੀ ਜਗਾਈ ਮਿ 
ਕਨਿ ਚੋਗੰਨ । ਧਾਇ ਗਈ ਸਗਰੀ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਤਿਸਨੇ ਬਹੁ ਬੋਲਿ 
ਸਧਿ ਹੋਰਨ'। ਰੌਰ ਪਰਜੋ ਸੁਨ ਦੌਰਿ ਗਏ ਤਬਿ ਦਾਸ ਵਿਰੇ ਘਰ ਘਰ ਕੇ 

_ਕੌਰਨ'੫ ਕਯੋਂ ਨ ਚਲੋਂ ਅਪੁਨੇ ਪਰਿ ਕੋ? ਇਸ ਗਰਾਮ ਕੌ ਬਾਸ ਕਰ 
ਛੋਰਨਿ॥੨੬ਹੋਿ ਮਹਾਂ ਉਤਪਾਤ ਇਹਾਂ ਸੁਖਬਾਸ ਤਹਾਂ ਪੁਰਿ ਰੂਰ ਜ 
ਮੋਹਿ ਕੋ ਤਾਂਸ ਬਿਸਾਲ ਰਿਦੇ ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨੀਤ ਭਈ ਅਸਹਾਂ”। ਸ਼ 
ਗੋਬਿੰਦ ਨੰਦਨ ਮੇਰੋ ਜੁ ਹੋਇ ਦ ਤੌ ਕੈ ਨ ਕਹਾਂ । ਦਿੰਤ ਲਹਾਂ ਇਸ 
ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਾਂ,ਕਰ ਜੋਰ ਕਹਾਂ ਕਰਿ ਮੋਰਚਹਾਂ”॥੨੭॥ਸ਼੍ਰੀਗੁਰਰੀਗਕੇਬਾਕਸਨੇ 
ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਧੀਰਕੇ ਬਾਕ ਕਹੈਂ/ਤੇਰੋ ਕਹਜੋ ਹਮ ਮਾਨਿ ਚਲੈ ਪੁਰਿ ਬੀਚ 

ਵੀ 

ਸਮਾਜ 
ਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਸ 'ਦਵਨ ਕੋ” ਪੂਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦਸਮੋਂ ਅੱਸੂ ॥ ੧੦॥ 

“ਰੋ ਕਰ ਭਰੀ ਹੋਈ (ਮਸਾ, ਭਯਆਕੁਲ]। ”ਥੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । (ਚੌਰ) ਦੌੜ ਗਏ। 
੪ਹੋਰ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ । “ਚਹੈ ਪਚਨੁੰ ਕੋਨਿਆੰ ਵਿੱਚ । $ਹੈਦਰ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ । ਐਸੀਆਂ ਨਿੱਤ ਹੀ 
ਉਲਟ ਰੀਤੀਆੰ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ । (ਅ) (%4-ਸਹਿ) ਜੋ ਸਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । "ਮੇਰੀ 

ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ । “ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੁੱਟ ਮੋਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, 

ਜੋ ਉਹ ਇਨਸਨੀ ਵਲਵਲੇ ਦੀ ਬਹੁਲਤ। ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਤਿੱਬ੍ਤ ਤੇ 

ਲੀ ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਸਮਬਣਾ ਚਾਹੀਏ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਧ ਪ੍ਰੈਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤੌੱਖਲੇ ਵਰਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਰਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੁਰਸ । ( ੧੯੩੭ । ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੧੧. 
੧੧. [ਸ਼੍ਰੀ ਐਮਿਭਸਰ ਵਾਪਸ ਆਏ]। 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਜਬ ਸ੍ਰ ਅਰਜਨ ਚਲਨਿ ਕੋ ਕਹਜੋ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਮਾਂਹ। ਦਾਸੀ 
ਦਾਸ ਸਮੂਹ ਜੇ ਹਰਖਤਿ ਕੀਨਿ ਉਮਾਹਿ॥੧॥ਕਬਿੱਤਮਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰੀ 
ਸਾਰੀ ਤਬਿ ਤਯਾਰੀ ਤਹਿ ਹੇਰਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਕੋ ਉਛਾਹ ਭਯੋ ਮਨ ਮੈਂ। 
ਸਮੰਦਨ ਬਹਲ ਅਰੁ ਸਕਟੇ ਸਮਾਜ ਭਰੇ, ਦਾਸ ਕਰੇਂ ਕਾਰਜ ਕੋ ਲਾਦੀ 
ਆਨਿ ਤਿਨ ਮੈਂ'।ਬਡੋ ਬਰਟੋਹੇ ਥਾਰ ਦੀਰਘ ਕਰਾਹੇ ਲੀਨਿ ਔਰ ਸਭਿ 
ਬਾਸਨ ਸੈਭਾਰੇ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮੈਂ।ਬਸਨ” ਕੇ ਭਾਰ ਭੂਰ ਧਰੇ ਕਰਿ ਪੂਰਨ ਕੋ” 
ਬਿਖਿਭਕੋ ਜੋਰਿ ਕੀਨਿ ਤੂਰਨ ਗਮਨ ਮੈਂ॥੨॥ਸੁੰਦਰ ਸੁਰੈਗ ਸਜੋ ਸਮੈਦਨ 
ਪੈ ਜ਼ਰੀਦਾਰ, ਉਰਧ ਉਤੋਗ ਦੈ ਕਲਸ ਚਾਮੀਕਰ ਕੇ” । ਚੈਚਲ ਰੰਗ 
ਬਲ ਮੈਗ ਭਰੇ ਅੰਗ ਜਿਨ, ਘੁੰਗਰੂ ਘਮੰਕਤਿ ਸਜਾਏ ਬੀਚ ਗਰ ਕੇ । 
ਜੂਲੇ ਸਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰ,ਹੇਰੇ ਕਛੂ ਤੋਰ ਕਰਿ ਫੇਰੇ ਪੁਨ ਮੋਰ ਕਰਿ ਖਰੇਦਰ 
ਘਰ ਕੇ'। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੰਦ ਲੇ ਕਰਿ ਉਛੇਗ ਗੈਗ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ 
ਕਰਿ,ਬੈਠੀ ਬੀਚ ਬਰਿਕੇ॥੩॥ਪਾਲਕੀ ਜਿਕੂਦ ਭਾ ਗੁਰੂ ਗੁਨ ਗੂਢ ਮਹਾਂ 
ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ ਹਰਖਾਨੇ ਪੁਰਿ ਜਾਨਿਕੋ । ਨੰਦ ਮੁਖ ਬੈਦ ਦੇਖਿ ਗਮਨੇ ਸ 
ਮੰਦਮੰਦ,ਦਾਸੀ, ਦਾਸ,ਬਿੰਦ ਸਿਖ,ਸੈਗਤਾਂ ਮਹਾਨ ਕੋ।ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ 
ਮੈਂ ਜਾਇ ਕੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਏ,ਬਾਦਿਤ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਵਾਏ ਹਰਖਾਨ ਕੋ। ਦੰਦਭਿ 
ਅਲਪ ਸੈਖ ਸ਼ੋਰ ਔ ਨਫੀਰ ਗਨ ਬਾਜਤਿ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਸੋ ਰਬਾਬੀ ਕਰੇਂ ਗਾਨ 
ਕੋ॥੪॥ਰਹੇ ਤੀਨ ਸੈਮਤ ਵਡਾਲੀ ਗੁਰੂਮਹਾਰਾਜ,ਸਗਰੇ ਸਮਾਜ ਸਾਜ ਪੁਰੀ 
ਨਿਜ ਆਇ ਗੇ।ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਇ ਗੁਰ ਆਗਮ ਕੌ ਸੁਨਿ ਪਾਇ,ਭਦੇ ਇਕ 
ਬਾਇ ਸਭਿ ਗੇ ਕੈ ਮੋਦ ਛਾਇਗੇ । ਆਏ ਅਗੁਵਾਇ,ਧਾਇ ਮਿਲੋ ਚਿਤ 
ਚਾਇ ਚਾਇ;ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਗਾਇ ਗਾਇ,ਪ੍ਰੰਮ ਉਮਗਾਇ ਗੀਭੇਟ ਅਰਪਾਇ; 
ਅਰਦਾਸੀਨ ਸੁਨਾਇ ਕਰਿ;ਸੀਸ ਕੋ ਨਿਵਾਇ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਪਗ ਲਾਇਗੇ॥ 
੫॥ ਦੇਡਿ ਹੈਂ ਬਧਾਈ, “ਪੁਰੀ ਆਪਨੀ ਸੁਹਾਈ,ਬਸੋ ਪੁੱਤ ਕੇ ਸਮੇਤ ਨਿਤ 
ਦਰਸ ਕੋ ਦੀਜੀਏ'।ਲੋਕਰਿ ਸਿਧਾਰੇਂ ਸੈਗ ਸਦਨ ਸੁਰੈਗ ਜਹਾਂ, ਹਾਥ ਜੋਰ 
ਕਹੈਂ “ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਸੋਂ ਬਸੀਜੀਏ'। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੁਬਿੰਦ ਨੰਦ ਹੇਗੰਤ ਉਛੈਗ” 
_ਆਕੇ ਲੱਦੀ (ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ) ਗੱਡਿਆਂ ਵਿਚ । ਦਬਸਤ੍ਰਾਂ । ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ । 5ਸੋਨੇ ਦੇ । “ਘਰ ਏੇ 
ਦਸ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤੇ । #ਢੜਕੇ । “ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੈਗਤਾੰ । 'ਜ੍ਹੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ (ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ) 
ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਗੋਦ ਵਿਚ । 
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ਰ ਆਸ਼ਿਖਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਭ 

ਨਿਗਲ ਨ ਜਲ ਅਜ ਪੜ ਵਿ 

ਯਰਤੇ। ਚਲ । ਨਰਕ ਭਲ ਸ਼ਭਤ ਵਾਲੀ ਮਤ ਜਤ ਲਮਜਜਕਾਰ ਅਤੀ। “ਗੇ ਬਰੜੇ 
ਨਾਂ ਕਰੈ (ਰਥ), ਨ ਸਿਸ (ਦੀ ਗੱਗ) ਚਿਤ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ । ੮ਸਾਰੇ ਦਸਾਂ ਸਣੇ । 
੯ਲੱਭਾਪੁਣਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਰਨੀ । “ਮਸਤਕ । "ਵਡਿਆਈ ਵਾਂਲੇ ਤਾਗੇ 
ਹਨ।  ਇਖ ਨਗਰ, ਭਾਲ ਨਕ ਦੁੱਧ ਬਚ ਵਹ ਬੀ ਦੀ ਹੈ। 

'ਪਧ-ਵਿਰਕੈ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੀਨਿ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਝਜ । (੧੯੧੯) ਗਸਿ ੩। ਸੀਸੂ ੧੧ 

ਗ਼ਮ" ਭਯੋ, ਬਧਯੋ ਮਨ ਕਮਿ ਬਿਯੋਂ; ਸੁੰਦਰ ਸੁ ਨੌਦ ਜਾਨਿ । ਮਾਧੁਰੋ 
ਬਚਨ ਕਹਜੋਂਹੋਵੈ ਚਿਰਜੀਵ ਬਾਲ,ਆਰਬਲਾਅਧਿਕ ਅਨੰਦ ਕੋ ਬਿਲੰਦ 
ਠਾਨਿ? । ਮੋਰ ਜਿਮ ਬਾਕ ਆਛੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਭੱਛ ਕਾਛੇ, ਬੈਚਕ ਜ੍ਯੋਂ 
ਕਹੈ ਕਛ ਰਾਖੈ ਕੁਛ ਰਿਦੈ ਆਨ"। ਘਟੇ ਮੁਖ ਦੁਧ ਧਰੈ ਪੇਟ ਬਿਖ ਸੈਗ 
ਭਰੈ”,ਤੈਸੇ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰੈ ਸੈਕਟ ਮਹਾਨ ਮਾਨ॥੧੧॥“ਸੈਮਤ ਕਿਤਿਕ ਕੌ 
ਅਲੈ ਸੰਗ ਭਯੋ ਨੰਦ ? ਗੁਰੂ ਤਥਿ ਕਹਯੋ “ਅਥਿ ਤੀਸਰੇ ਬਰਸ ਕੌ! 
ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਊ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਸਕਲ ਕਹੀ,ਕੋਊ ਅਖ ਅਲ; 
ਪਰਸ ਕੋ।ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਮੈਗ ਆਪ ਲੇ ਉਠਤਿ ਭਏ 
ਦੇਵ ਕੇ ਦਰਸ ਕੌ। ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਨਿ ਪਾਇਨ ਪ੍ਰਠਾਮ ਸੀ ਮਿ 
ਕੈ ਪਰਸਪਰ ਧਾਰਤਿ ਹਰਸ਼ ਕ॥੧੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਨੰਦ ਪਾਯੋ ਚਰ- 
ਟਾਰਬਿੰਦ ਦੇਖਤਿ ਉਠਾਲੋ ਮਹਾਂ ਦੇਵ ਲੀਠਿ ਗੋਦ ਮੈਂ। ਸੂੰਘਤਿ ਲਿਟਨਾਰ 
ਕੋ ਦੁਲਾਰਤਿ ਉਚਾਰੇ ਬਚ; “ਹੋਹਿ ਮਹਾਂਜੋਧ ਛਿਰੰਜੀਵੀ ਰਹੋ ਮਦ ਮਂ। 
ਬੋਸ ਕੋ (੬੬ $ ਅਤ ,ਸੱਸੁਖੇ ਚਹੁੰ 

ਸੁਸ਼ੀਲ ਬਹੁ, ਸੁਜਲ ਪਲੀਰੈ ਤੈ 
ਬਿਭੂਖਨ,ਅਦੂਖਨ 

ਕੋਦਮੈਂ? ਕੋਦਮੈਂ”। ਬਡੋ ਰੈ ਹੈ ਡੀਲ, 
ਤਾਬਬਸਬਿਲਦਮਂ॥੮੧/ਓ੦ਵਮੰਮਕਹਿਮਹਾਂਮੈਂਦ 
ਧਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿਦਰਬ ਨਿਛਾਵਰ ਬਹੁਕਿਯੈ ਨਿਜ ਸੁਤ ਸਮ ਲਖਿਚੀਤ॥੧੪॥ 
ਕਬਿੱਤ॥ਸ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ, “ਭਈ ਕਰੁਨਾ ਤੁਮਾਰੀ ਭਾਰੀ ਯਾਂਤੇ ਸੁਖਕਾਰੀ 
ਸਤ ਕਾਂਖਤਿ ਕੋ ।ਆਪ ਹੈ| ਸਹਾਈ ਲੀਨਿ ਦੁਖ ਤੇਂ ਬਚਾਈਨਿਤ, 
ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸ ਕੈ ਪ੍ਰਬਲ ਕੀਨਿ ਹੀਨਿਓ” । ਮਹਾਂਦੇਵ ਕਹਮੋ “ਪਿਤਾ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਮਾਰੇ ਜੋਇ ਤਿਨਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਐਸੋ ਪਦ ਮਹਾਂ ਲੀਨਿਓ।ਸੋਈ 
ਹੈ ਸਹਾਇ ਨਿਜ ਪਜਾਰੇ ਕੋ ਬਚਾਇ ਲੇਤਿ; ਸਕਣ ਨ ਕੋਊ ਰੋਤਿ ਜਹਾਂ 
ਪੱਖ ਕੀਨਿਓ॥੧੫॥ਆਪਸਮੈਂ ਐਸੇਕੁਛ ਬਾਰਤਾ ਕਰਤਿ ਭਏਆਇਸੁਕੋ 

੧ਚਿੰਤਾ । “ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਥੋੜਾ ਹੋਯਾ । ₹ਮੋਰ ਦੇ ਜਿਵੇ ਬਚਨ ਅੱਛੋ (ਹਦ ਹਨ) 
ਪਲ ਨੰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਜਿਵੇ' ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਲ 

। “ਘੜੇ ਦੇ ਮੁੰਹ ਛਿਚ ਦੁਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਟ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਵਿਹ ਲਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ । 
ਪਪਬੀਏ ਪੁਛਿਆ । ਤੈਸੂਰਜ ਵਾਂਡੂ । “ਚਹੈ ਤਰਵਾਂ ਬਿਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ । (ਸੈਸ, 
ਸ਼ਸ਼ਖ=ਦੇਵਾ]। ੯ਪ੍ਬਲ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ (ਬਲ ਨੂੰ) ਹੀਨ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤ! ,ਜੈ। 

(ਅ)” ਹੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿੱਥੇ (ਗੁਰੂ ਗਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ) ਪੱਖ ਕੀਤਾ । 



ਕੀ. ਤੀ - (੧੯੪੦ “ਟੇ ੧੧. 

ਫ ਪੁਨ ਆਏ ਹੈ = ਕੋ।ਸੁਖ ਸੋ ਬਸ [ ਨਸੇਹੈ “ਦੇਖਿ 
ਦਾਸ ਬਿਕਸੇ ਹੈ' ਸਿ ਅਜਰ ਮਾਂਝ ਪਿਤ' 
ਪੈਸਕਾਰ ਸਾਂਝ ਬੈਠਤਿ ਘਰੀ ਕ ਦੁਖ ਦਾਸਨ ਕਦਨਕੋ।ਮੰਦਰਕੇ ਅੰਦਰਿ 
ਬਿਰਾਂਜੈ' ਰੂਪ; ਸੁੰਦਰ ਸੁ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਕੈ ਲਜਾਵਤਿ ਮਦਨ ਕੋ" ॥ 
੧੬॥ ਸ਼ਰਾਦਲ ਅਹਾਰਿ ਦੇਤਿ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਕਾਰਹੋਤਿ,ਫੇਰ ਜਾਮ ਦਿਨਚਦੇ 
ਭੋਜਨ ਕਰਤਿ ਹੈਂ।ਖੇਲਤਿ ੫ਲਾਵਤਿ `ਸੁਹਾਵਤਿ ਹੈਂਹਸੀਸਫੂਲ ' 
ਗੀਰਨ ਜਰਾਵ ਕੋ ਧਰਤਿ ਹੱ । ਦੀਰਘ ਲੋਚਨ ਬਿਲੌਕਤ ਹੈ ਜਿਸਿ 
ਦਿ੍ਸ਼ਿ ਹੋਤਿ ਹੈਂ ਨਿਹਾਲ ਦੁਖ ਸਾਂਗਰ ਤਰਭਿ ਹੈਂ । ਆਸ ਪਾਸ ਦਾਸ ਰਹੈ 
ਬਾਸ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰੈਂ, ਰਾਖੈ ਮਾਤ ਤਾਂਸ ਨ ਬਿਸਾਸ ਕੋ ਪਰਤਿਹੈ॥੧੭॥ 
ਹੋਤਿ ਰਾਤਿ ਮਾਤ ਨਿਜ ਹਾਥ ਸੋਂ ਅਚਾਇ ਪੁਨਿ ਪਾਸ ਲੇ ਸੁਪਤਿ ਪ੍ਰਤਿ- 
ਪਾਰਤਿ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਗਿਹਾਬ ਲਾਇਗਾਤ ਸਾਥ ਸੋਵਤਿਹੈ,ਜਾਰੀਪ੍ਰ 
ਮੁਖ ਧੋਵੜਿ;ਦੁਲਾਰੇ ਮੋਦ ਚੀਤ ਕਰਿ । ਨਏਨਏ ਰੰਗਦਾਰ ਅੰਬਰ ਪਟੋ- 
ਬਰ ਲੋ ਅੰਗ ਮੈ ਸਰੰਗ ਕਥਿ ਸ਼ਾਮ ਕਥਿ ਪੀਤ ਕਗਿਐਸੀਬਿਧਿ ਨੀਤ 
ਕਰਿ,ਮਹਾਂ ਮਨ ਹੀਤ ਕਰਿ,ਉਤਸਾਹ ਰੀਤਿਕਰਿ;ਬਸੇ ਪੁਰ ਬੀਤਕ[ਰ' 
॥੧੮॥ਕੇਤਿਕ ਬਿਤੇ ਹੈਂ ਮਾਸ ' ਬੱਧੰਤ ਪਰਕਾਸ਼ ਬਯ,ਹੋਏ ਤੀਨ ਸੈਮਤਾਕੇ 
ਸ਼ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੈਦਰੀਗਾਕੇ ਉਮੰਗਮਨ ਬੋਲੀ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੂ ਕੇ ਸੈਗਬਥਿਘਨ 
ਬਿਸਾਲਨਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਬਾਰਮੋ ਨੰਦ । ਬ੍ਹਮਭੋਜ ਕੀਜੈ ਆਪ, ਅਧਿਕ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਇ; ਜੇਨ ਕੇਨ ਦੀਜੀਏ ਅਹਾਰ ਹੋ ਅਨੰਦ ਕੈਦ ਖਾਇ ਹਰ- 
ਖਾਵੈਂਹਦੇਖਿ ਆਸ਼ਿਖ ਅਲਾਵੈਂ,ਬਹਜੱਸ ਬਿਥਰਾਵੈਂਗੇ ਬਿਲੈਦ ਹੀ ਨਿਕੰਦ 
ਦੰਦ।੧੯॥ਬਾਨੀਪੁੰਨਸਾਨ)'ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂਅਰਜਨ ਹੋਇਕੈ ਹਰਖਮਨ 
ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਿਓ ।“ਦੀਜੈ ਪੁੰਜ ਧਨ ਆਵੈ' ਵਸਤੂ ਅਨੇਕ ਮਨ" ਕੀਜੀਏ 
ਬਿਸਾਲਾਹ੍ਰੈ ਅਤੋਟ ਅੰਨ ਆਨਿੰਓ। ਮਾਨੁਖ ਅਸੈਖ ਆਵੈਂਭੌਜਨ ਜੋ ਮਨ 
ਭਾਵੈਂ ਖਾਵੇ ਹਰਖਾਵੈਂ ਕਰੇਂ ਪਾਕ” ਕੋ ਕੋ ਮੰਗਾਵੋ ਸਰ- 
ਕਰਾ"ਕੌਖਰੀਦ ਲਯਾਵੋ,ਸੁੰਦਰ ਗੁਧੂਮ ਕੋ ਪਿਸਾਵੋ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਨਿਓ""॥੨੦॥ 
ਕਾਮਦੈਵ ਨੂੰ । 'ਸਿਰ ਦਾ ਇਕ ਗਹਿਣਾ । 'ਵਿਸਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । 'ਰ ਕਰਕੇ। 
੫ਇਸਬਿਤ ਹੋਕੇ । “ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ । “ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ । “ਅਨੇਕ ਮਣ । 

੬ਮੁੱਲੇ (ਦਿਲ) ਹੋਕੇ । “ਰਸੋਈ । “ਖੰਭ । "”ਸੁਹਣੀ ਕਣਕ ਮੱਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪਿਸਾਵੇ ਭਾਵ 

ਜੈ ਆਟਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਘਟੇ ਨਾ । #ਬਾਹ੍ਵੇ' ਛੇਦ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਭੀ ਤਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਹੇ ਹੈਨ, 

ਪਰ ਓਹ ਜਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਹੇ ਹੋਫਵੇ, ਹੁਣ ਖਿੰਠ ਵਹ ਪੂਰ ਹੋਏ ਹੋਸਫ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੪੧) ਰਾਸਿ $। ਅੰਸੂ ੧੧. 

ਦਾਸਨ ਦਰਬ ਦੇਯ ਵਸਤੂ ਮੰਗਾਈ ਸਭਿ ਧਰੇਹੈਂਕਰਾਹੇ,ਬਹੁਕੀਨਿਪਕ- 
ਵਾਨ ਕੋਕਰਜੋ ਹੈ ਕਰਾਹੁ,ਪੂਪਪੂਰਿਕਾ"ਕਚੌਰੀ ਬਹੁ,ਮੋਦਕ ਬਨਾਏ ਜੇਊ 
ਮੋਦਕ ਮਹਾਨ ਕੌਂਧਮੇਵੇ ਸੋ ਅਮੇਜ਼ਕਰਿ ਰਾਇਤਾਸਲੌਨਬਡੋ,ਮੂਲਿਕਾ', 
ਸ੍ਰਿੰਦਾਰਕ“ ਰਿਧਾਏ ਸੈਗ ਖਾਨਿ ਕੋ । ਭੋਜਨ ਸੋਂ ਕੋਸ਼ਠ ਭਰਾਂਯੋ ਭਾਂਤਿ 
ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ,ਸਿੱਖਯ ਕੋ ਬਿਠਾਯੋ ਕਰੇ ਜਪੁਜੀ ਬਖਾਨ ਕੌ ॥੨੧॥ ਪ੍ਰਿਥੀਆ 
ਸੁ ਪ੍ਰਥਮ ਹਕਾਰਯੋ ਸਨਮਾਨ ਸਾਬ, ਕਰਮੋ ਬੁਲਾਈ ਸੇਗ ਦਾਸੀ ਚਲਿ 

ਲਹ ਅਦਿ ਅਲ ਅਨਦ ਕਕ ੩, 
ਰੈਕ ਭਏ ਅਨਗਨ, ਪੰਕਤਿ ਬਿਠਾਈ ਹੈ । ਲਗੇ ਹੈਂ ਪਰੋਸਨਿ ਅਸਨ ਕੌ 
ਅਨੋਕ ਨਰੱਲੋਹਿੰ"'ਦੇਹਿੰ”ਬਾਨੀ ਤਹਿ ਆਨਨ ਅਲਾਂਈਹੈ॥੨੨॥ ਜਿਤਨੋ 
ਅਸਨ ਖਾਇ ਨਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇ ਰਹੈ ਦੇਕਬਾਰ ਤੇਤਨੋ ਪਰੋਸਯੋ ਹੈ ਬਨਾਇ 
ਕਰਿ । ਕੋਉ ਦੇਹਿ ਮੋਦਕ ਸੁ ਪੂਰਿਕਾ ਕਰਾਹੁ ਦੇਤਿ, ਸੋ ਕਚੌਰੀ 
ਖਾਇ ਰਹੇ ਤ੍ਿਪਤਾਇ ਕਰਿ । ਦਧਿ ਸੋਂ ਪਕੌਰੀ ਬਰੇ” “ ਮਿਰਚ 
ਪਾਇ, ਧਨੀਆ ਲਵਨ ਸੋਂ ਪਰੋਸੀ ਹੈ ਮਿਲ ਕਰਿ । ਲਵ ਕੌ ਸਗਾਹੈਂ 
ਅਹਿਲਾਦਤਿ' ਉਮਾਹੈ' ਮਨ; ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹ੍ਰੈ ਚਾਹੇਂ ਖਾਨਿ'" ਰਹੇ ਥਿਸਮਾਇ 
ਕਰਿ॥੨੩॥ਰੈਕਨ ਕੋ ਭੋਜਨ ਦਿਯੋ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇ ਕਰਿ,ਜਾਚਤਿ ਜਿਤਿਕ 
ਦੇਤਿ ਸਭਿਠਿ ਹਕਾਰ ਕਰਿ। ਖਾਵਤਿ ਅਘਾਵੇਂ', ਬਹੁ ਆਸ਼ਿਖ ਅਲਾਵੈਂ 
ਗਨ£ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀਵੇ ਜੱਗ ਜੁਗ ਚਾਰ ਕਰਿ। ਤਬਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਮਨ ਕੇ ਉਦਾਰ ਮਹਾਂ,ਦੱਛਨਾ ਰਜਤਪਨ ਦੀਨਿ ਹੈ ਸੁਧਾਰਿ ਕਗਿਸੁਜਸੁ 

ਉਦਾਰ ਕਰਿ॥੨੪॥ਦੱਛਨਾ ਕੌ ਲੋਇ ਵਡ ਆ਼ੋਖਾ ਕੌ ਦੇਯ ਬਹ“ਉਮਰ 
ਬਿਲੀੰਦ ਹੋਇ ਸਦਰ ਸੁ ਨੰਦ ਕੀ। ਕਰਤੇ ਸਤੁਤਿ ਆਪ ਆਪਨੇ ਸਦਨ 
ਗਏ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਭੋਜਨਅਚਾਯੋ ਸੈਗ ਬ੍ਰਿੰਦ'“ਕੰਮਕਰਮੋ ਕੋਸਾਦਰਅਹਾਰ 
ਦੀਨੋ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ, ਊਪਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰੀਤਿ ਕਪਟ ਬਿਲੈਦ ਕੀ'।ਮਹਾਂਦੇਵ 
"ਪੂਕੈ ਪੂਰੀਆਂ । ₹ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ ਮਹ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । “ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ । #ਮੂਲੀਆਂ । 
“ਬਤਾਊਂ । ਲਓ ਜੀ-ਦੇਈਏ ਜੀ । “ਦਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਕੋੜੀਆਂ ਤੇਂ ਜੇ । ਦਜੀਰ। ੯ਅਨੰਦ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। "?ਰੱਜਕੇ ਬੀ ਖਾਣ! ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ""ਭ੍ਰਿਪਤ ਹੋਕੇ । "੧ੋਜੱਗਜ । “ਸਾਰਿਆਂ 
ਨਾਲ । "ਭਾਵ (ਕਰਮੋਂ') ਊਪਰੇ' ਪੂਮੈਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋ' ਬਫ਼ ਕਪਫ ਹੱਖਦੀ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੪੨ ) ਗਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੧੨. 

ਮਹਾਂ ਮੋਦ ਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਦ' ਅਚਿਕੌ ਅਸਨ ਕੌ ਮ੍ਰਿਜਾਦ ਜਮ 
ਬਿਲੌਦ ਕੀ॥੨੫॥ਦੋਹਰਾ॥ਮਹਾਂਦੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਤ ਅਹੈਮੇਵ ਜਿਸ ਨਾਂਹ । 

ਗੁਰਤਾ ਗੁਰ ਨਿਜ ਅਨੁਜ ਕੀ"ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਨ ਮਾਂਹਿ ॥ ੨੬॥ ਨੰਦਨ 
ਅਪਨ ਮਨਿੰਦ ਲਖਿ ਹਰਿ ਗਵਿੰਦ ਸੁਖਕੈਦ । ਧਰਤਿ ਅਨਦ ਬਿਲੱਦ ਕੋ 

_ ਪਿਖਿ ਚਕੋਰ ਜਿਮ ਚੈਦ ॥੨੭॥ ਨੋਚਨ॥ਰਿਦੈ ਮੁਦੜਿ ਅਤਿ ਹੋਇ ਅਧਿਕ 
ਮੁਦਤਿਕਰਿ ਅਨੁਜ ਕੋ। ਜਸ ਬਿਸਤੀਰਤਿ ਸੋਇ ਸਦਨ ਗਯੋ ਨਰ ਸੈਗ 
ਕਛ॥੨੮॥ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਆਵਤਿ ਧਾਇ ਸਗਰੇ ਨਰ ਗੁਰ ਨਗਰ ਕੇ/ਬਾਂਛੰਤ 
ਕੋਜਨ ਖਾਇ ਕਰਤਿ ਸੜੁੜਿ ਗਮਨੇ ਸਦਨ॥੨੯॥ਬਾਜੇ ਬਜਹਿ ਬਿਸਾਲ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਤਿਹੀ।ਸੈਧਯਾ ਲਗਿ। ਸੁਖ ਨਾਲਿ ਲਘੁ ਦੁੰਦਭਿਸੁ ਨਫੀਰ” 
ਗਨ॥੩੦॥ਮਚਹਿ ਕਲਾਹਲ ਜਾਲ ਵੈਲਤਿ ਜਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਤ। ਲੋਨ 

ਦੇਨ ਬਿਸਾਲ ਹੋਤਿ ਗੁਰੂਦਰਬਾਰਮਹਿੰ॥੩੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ 
ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਨੇ “ਸਹੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਪੂਵੇਸ਼' ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਇਕਾਦਸ਼ਮੋ ਅੱਸੂ॥ ੧੧ ॥ 

_੧੨. [ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ।। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਤਿ ਉਤਸਾਹ ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਕਰਮੋਂ ਦਿਲ ਦਿਲਗੀਰ । ਨਰ 
ਨਾਰਿਨਿ ਤੇ ਸੁਨਤਿ ਜਸ ਮਨਹੁੰ ਰਿਦਾ ਦੇ ਚੀਰ॥੧॥ਪਾਧੜੀ ਛ੮॥ ਬਜਿਯੋਤ 
ਪੋਰ ਬਾਜੇ ਬਿਸਾਲ।ਸਨਿਯੈਤਿ ਸ਼੍ਰੋਨ ਤਬਿ ਹੈ ਬਿਹਾਲ।ਬਸ ਚਲਹਿ ਨਹੀਂ 
ਸੈਕਟ ਮਹਾਨ । ਮਨ ਗਿਨਤਿ ਗਟੀ-ਕਿਮ ਬਿਘਨ ਠਾਨਿ? ॥ ੨॥ ਉਰ 
ਸੱਲਯ£ਮੋਹਿ ਕਿਮ ਨਿਕਸਿ ਜਾਇਸ਼੍ਹੀ ਹਰਿ ਗੁਵਿੰਦ ਜਿਮ ਕਾਲ ਖਾਇ । 

_ਡਬਿ ਅਨੰਦ ਉਦਹਿ; ਰਿਦ ਕਰਕ ਹੋਇ । ਨਤੁ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੁੱਲ ਹਮ 

ਜਿਯਨਿ ਜੋਇ॥੩॥ਨਿਤ ਕਰਤਿ ਮਹਾਂ ਮੰਗਲ ਸੁ ਚਾਗਬਹੁ ਦਰਬ ਆਇ 
ਭਰਿ ਲਿਯ ਭੈਡਾਰਲਘਥਾਨ ਹਮਹੁੰ ਤੇ ਕੇ ਮਹਾਨ। ਸੁਤ ਭਯੋ ਚੰਦ ਸਮੁ 

ਲਖ ਜਹਾਨ'॥੪॥ਮੰਗਲਕਰੈਤਿ ਰੀਗਾਂ ਅਨੰਦ।ਸ੍ਰੀਹਰਿ ਗੁਬਿੰਦ ਜਿਸ ਸ਼ੋਭ 
ਨੰਦਜਬਿ ਬਡੋ ਹੋਇ ਸਮ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਸਭਿਕੋ ਨਿਵਾਇ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ- 
॥੫॥ ਇਮ ਰਾਤਿ ਦਿਵਸ ਕਰਤੀ ਬਿਚਾਰ । ਪਤਿ ਸਾਬ ਦੁਖਤਿ ਬਾਕਨ 

ਉਚਾਜਿ। ਪੰਕਮ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਮੈਂ ਤੁਸਾਰ। ਦੀਰਘ ਸ਼ਰੀਕ ਨਿਤ ਰ੍ਰ 
ਕਰਦ (ਵਿਚ ਲੋ ਲੀਤ)। ੨ਜਿਵੇ ਵੱਡਿਆੰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ । =ਛੋਟੇ' ਭਾਈ ਗੂਰੂ ਦੀ ਰਾਰਿਆਈ । 
੪=ਤੀਆਂ । “ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ) । #ਤੀਰ [ਪੰਜਾਬੀ _ ਲੱਲ=ਤੀਰ, ਛੇਕ; ਚੇਡ 
ਪੀੜ ਜ਼ਖਮ । ਸੈਸ) ਸ਼ਰ]। ̀ਸਾਭਾ ਜੀਵਣਾ ਮੁਰਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ । “ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । 

੫੧=ਸਮਾ । 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੪੩ ) ਗਸਿ ੩। ਅੰਜੂ ੧੨, 

ਉਦਾਰ॥੬।ਇਕ ਪੁੱਤ ਤਿਨਹ ਕਿਮ ਦਿਹ ਖਪਾਇ'ਗਰਤਾ ਬਹੋਰ ਹਮਰੇ 
ਸੁ ਆਵਿ । ਤੁਮ ਰਹੇ ਬੈਠਿ ਨਹਿ ਕਰਿ ਉਪਾਇ। ਇਹ ਬਡੋ ਕਾਜ ਮਨ 
ਨਹੀਂ ਲੜਾਇ॥੭॥ ਜਜੋਂ ਕਜੋਂ ਬਿਤੰਤ ਹਮਰੋ ਬਿਤੀਤ' ਨਿਜ ਪੁੱਤ ਪੌਤ 
ਕਯਾ ਕਰਹਿੰ ਰੀਤਿ । ਹੁਇ ਦਰਬ ਹੀਨ ਮਾਂਗਤਿ ਵਿਰਾਇਂ । ਸਿਖ ਦੇਂ ਨ 
ਭੇਂਟ, ਨਹਿੰ ਲਗਹਿੰ ਪਾਇ।੮॥ਤਬਿ ਅਪਨ ਬਡੁਨਿ ਕੌ ਖੋਟ ਜਾਨਿ।ਮੁਰ- 
ਝਾਇ ਬਰ ਕਯਾ ਕ੍ਰਿੱਤ ਠਾਨਿ। ਅਥਿ ਤੋ ਉਪਾਇ ਜੇ ਕਰਹਿ ਆਪ ਅਸ 
ਜੁਗਤਿ ਠਾਨਿ ਤਿਨ ਪੁੱਤ ਖਾ੫॥੯॥ਗੁਰਤਾ ਬਹੋਰ ਹਮ ਬੈਸੁ ਪਾਇਸਭਿ 
ਸਿੱਖਕ ਦੇਹਿੰ ਧਨ, ਲਗਹਿਂੰ ਪਾਇ। ਕਰਿ ਸਕਹਿੰ ਕਛੁ ਤੋਂ ਬਿਲਮ ਟਾਂਰਿ। 
ਅਸ ਕਰਿ ਉਪਾਇ ਤਿਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿ!॥੧੦॥ ਸਭਿ ਸਨੇ ਪ੍ਰਿੱਥੀਏ ਬਚਨ 
ਕਾਨ।ਤਬਿ ਦਈ ਧੀਰ ਤਿਸ ਕੋ ਬਖਾਨ।ਮਤ ਕਰਹੁਚਿੰਤ, ਨਹਿੰਜਿਯਹਿ 

# 

ਸ਼ੀੀਹਰਿਗੁਵਿੰਦਹਮ ਪੁੱਤ ਪੌਤ ਸਭਿ ਹੈਂ ਅਨੰਦਅਬਆਇ ਨਿਕਟਿ ਬਿਧਿ 
ਹੈ ਸਖੇਨ&ਇਸ ਹਤੋਂ ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੇਨਕੇਨ”%੧੩॥ਕਰਮੋਂ' ਸੁਨੰਤਿਬੋਲੀ 
ਕੁ ਬੈਨ । “ਤੁਮਰੋ ਬਚੈਨ ਬਰਕਤ ਸ੍ ਹੈ ਨ । ਭਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕੁਰ ਕਹਿ-ਹੈ 
ਜਰੂਰ-ਮੈਂ ਸੁਨਤਿਜਾਂਹਿਕਿਯਹਰਖਭੂਰ॥੧੪॥ਤੁਮ ਘਟਤਿ ਜਾਤਿਐਸ਼੍- 
ਰਜ ਮਾਂਗਿਸੋ ਬ੍ਰਧੈ ਸਦਾ,ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਨਾਂਹਿ।ਐਸੇ ਬਿਲੋਕਿ ਮੁਝ ਚਿੰਤ ਹੋਤਿ 
ਦਿਨ ਰੈਨ ਐਨ€ ਸੈਕਟ ਉਦੋਂਤਿ'॥੧੫॥ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਬੀਆਂ “ਅਬਿ ਕੈ ਦੇਖਿ 
ਲੇਹਸਖ ਹੋਹਿ ਤੋਹਿ ਜਜੋਂ ਮੈਂ ਕਹੇਹਇਮ ਸਦਾ ਕਰਤਿ ਦੈਪਤਿਬਿਚਾਰ 
ਕੁਛ ਕਰੈਂ ਕਪਣ ਮਿਲਿ ਬਚ ਉਬਾਰਿ॥੧੬॥ਨਿਤ ਚਿਤਹਿੰ ਖੋਟ ਕਿਮਯੂ 
ਅਨਰਬ।ਨਹਿੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਕੁਛ ਸਮਰਬ।ਇਤਿ ਅਰਜਨ ਗੁਰੁ ਸਰਲੈ 
ਸੁਭਾਇ। ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਇਕ ਰਿਦੈ ਲਯਾਇ ॥੧੭॥ ਲੋਕਨਿ ਅਨੇਕ 
ਕੀ ਕਰਤਿ ਸ਼੍ਰੋਯ । ਸਤਿਨਾਮ ਦੇਂਤਿ ਕਿਸ ਗਜਾਨ ਦੇਯ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੁਬਿੰਦ 
ਆਨੰਦ ਕੰਦ।ਖੇਲਤਿ ਬ੍ਰਿਧੋਤਿ ਜਿਮ ਦੂਜ ਚੇਦ॥੧੮॥ਮ੍ਰਿਦੁ ਬਚਨ ਤੋਤਲੇ 
ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ । ਜਿਵੇ" ਕਿਵੇ ਸਾੜਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਿਤੀਤ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ । "ਕੀ ਕੀ ਕੌਮ ਕਰੇਗੀ 
(ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ) । #ਨਾਸ਼ ਕਹੋ । “ਪਰਤਾਵਾ । ਹੁਣ ਆ ਵੰਨੈ ਹਨ ਸਾਤੈ ਨੇੜੇ, ਹੁਣ ਵਿਧੀ 
ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਬਣ ਪਵੇਗੀ।”ਜਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ "ਕਿਹਾ ਸੀ (ਜੇ) ਜ਼ਰੂਝ ਹੋਵੇਗਾ । ₹(ਸਾਂਭੇ) ਘਰ । 



ਸ਼ੀ ਗੁ ਪ੍ਰਭਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੪੪) ਰਾਸਿ 8। ਅੰਸੂ ੧੨. 

ਮਖ ਕਹੈਤਿ। ਸਠਿ ਮਧਰ ਸ਼ੋਨ ਕੋ ਸੁਖਦਵੈਤ" । ਰੀਗਾ ਅਨੈਦ ਕਰਤੀ 

ਦਲਾਗਗਰ ਸੈਗ ਲਾਇ ਸੈਂਘਤਿ ਲਿਲਾਰ।੧੯॥ਸੁਨਿਬਾਕਤੋਤਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ 
ਹੈ ਨ। ਪੁਨਿ ਪੁਨਿ ਬੁਲਾਇ ਸੈਂਦਰ ਸੁ ਬੈਨ। ਮੁਖ ਚੈਦਿ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਨਹਿ 
ਅਘਾਇ।ਪਿਤ ਨਿਕਟ ਗਏ ਚਿਤ ਆਕਲਾਇ॥੨੦॥ਬਹੁ ਬਾਰ ਪਠਾਵਤਿ 

ਨਿਕਟਿ ਦਾਸ । ਸਧਿ ਸੁਨਤਿ ਪਨਹਿ ਪੁਨ ਲਯਾਇ ਪਾਸ । ਜਿਮ ਧੇਨੁ 

ਵਤਸ ਲਘਾਨਹਿਂ ਤਜੈਤਿ/ਤਿਮਿ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਬਿ੍ਧੈਤਿ॥੨੧॥ 

ਤਜਿ ਮਾਤ ਗੋਦ ਕੋ ਨਿਕਸਿ ਧਾਇਤਬਿ ਅਲੰਕਾਰ ਮ੍ਦ ਧੀ 
ਪਗ ਨੁਪਰ ਭੁ ਪਰ ਚਲਤਿ ਬਾਜ । ਕਟਿ ਕਿੰਕਨਿ” ਕੌਚਨ ਬਰ ਬਿਰਾਜ 
ਲਨ ਕਦ ਗਰ ਕਲਾਂ ਦਿੱਲ । ਗਿ ਦੇਖਿ ਰਚਿਰ ਕਿਸ ਕੇ 

ਨ ਲੋਭ । ਬਿਚ ਅਜਰ ਚਾਰ ਦੌਰਤਿ ਫਿਰੈਤਿ । ਸਿਰ ਸੀਸ ਫੂਲ“ ਸ਼ੈਦਰ 
ਸਤਿ ॥੨੩॥ ਸੁਖਮ ਸੁ ਚੀਰ ਗਰ ਪੀਤ ਰੰਗਗੋਣਾ ਸੁ ਲਾਗ ਸਭਿ ਕੌਰ 
ਸੈਗ। ਚਮਕਹਿੰ ਸੁ ਫੂਲ ਤਿਸ ਕੇ” ਬਨਾਇ। ਗਰ ਕੌਧ ਜੁਗਲ"ਪਰ ਬਹੁ 
ਸਹਾਇ॥੨੪॥ਮਧੁਰੈ ਸਬੋਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਲਨ ਮਦ ਤਤ 
ਧਰੈਤਿ।ਤਨ ਗੌਰ ਰੋਗ ਲੋਚਨ ਬਿਸ਼ਾਲ । ਅਰਬਿੰਦ ਪਾਂਖਰੀ ਸੇਤ 
॥੨੫॥ਭੁਜ ਹੈ ੫੭ ੩8੦ ਨਕ ੫ ਉਤੈਗ"”ਬਰ ਸੁਮਿਲ ਆਂਗੁਰੀ ਨਖ ਸਰ 
ਮਖ ਮੰਡਲ ਪਰ ਡਲੌਤਿ । ਸਦਰ ਸੁ ਕੇਸ ਮੇਚਕ""ਸੁਭੈਤਿ॥੨੬॥ 
ਨਿਭ ਪ੍ਰਭਿ ਨਵੀਨ ਨੂ ਅਨ ਲਤ ਦਰ ਤਨ ਹਥ 
ਜਬਿ ਭਦੇ ਬਰਖ ਪੰਚੈ ਹਰਥੰਤਿ ਚੀਤ॥੨੭॥ 

ਸਰ ਸੇ ਸਰਾਂ ਅੰ ਕਵਰ । ਛਕ ਰਹ ਹੋਗ ਤਿਤ ਮਾਭ 
ਚਿੰਦ'” । ਪੁਨਿ ਦਿਵਸ ਤੀਸਰੇ ਭੀ ਵਿਆਜ । ਸਿੱਹੀ ਨਰਮ ਮੰਗਲ 
ਜਗਤ ਗਾਇ॥੨੮॥ਬਹੁ ਸਘਨ ਨਿਕਸਿ ਬਿਸਵੋਟ" ਬ੍ਰਿੰਦ। ਕੋ ਦਿਖਤਿ 

ਛੋਟ ਕੋ ਹ੍ਰੈਬਿਲੀਦਇਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਭਾ ਤਨ ਸੁਲਾਲ।ਨਹਿ ਛੂਛ ਥਾਨ"? 
ਕੀਨੇ ਬਿਹਾਲ॥੨੯ਪੌਢੇ ਪ੍ਰਸੀਕ ਪਰ ਦਿਵਸੁ ਰਾਂਤਿ। ਧਿਸਵੋਟ ਸਘਨ ਤੇ 

੧੮੪ ਦੇਣ ਵਾਨੈ । "ਜਿਵੇ! ਗਊ ਛੋਟ! ਵੱਡਾ । ੧ੱਕ ਵਿਚ ਤੜਾਗੀ । “ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੜੇ । 

ਪਲਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਿਰ ਦਾ ਇਕ ਸੈਨੇ ਦ ਗਹਿਣਾ । $ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ । “ਭਾਵ ਗੌਟੇ ਦੇ । 

ਦਗਲੇ ਤੇ ਦੂਗੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ । ੯ਕਢਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਫਤ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਲ । "ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ 
ਮੋਢੇ ਉੱਚੇ । ੯"ਨੌੱਹ। “੨ਕਾਲੇ । "੨ਤਾ੫। "ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੇ ਗਈਆਤ । ““ਮਾਤਾ (ਚੀਰਕ) 
ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ । ਦਫਿਮਣੀਆਂ, ਭਾਲੇ । “ਖਾਲੀ ਕੌਈ ਥਾਂ ਨਾਂ ਰਿਹਾਂ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੩੫) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੧੨, 

ਸੋਜ ਗਾਤ'। ਕਰ ਚਰਨ ਤਰਵ ਪਰ ਜੀਹ ਮਾਂਹਿਂ। ਸਘਨੀ ਘਨ ਸੁਖਰ 
ਚੰਚ ਜਾਂਹਿ॥੩੦॥ਲੌਚਨ ਦੁ ਬੀਚ ਮੀਚੇ ਗਏ ਸੁਉਘਰੇਤਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿ- 
ਯਤਿ ਨ ਲੋਸ਼। ਰਹਿ ਬੈਠ ਨਿਕਟ ਤਜਿ ਯੀਰ ਗੈਗ। ਬਹੁ ਬਸਰ ਪੁੱਤਰ ਕੇ 
ਦਿਖਤਿ ਅੰਗ॥੩੧॥ਜਿਮ ਹੋਵੈ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਜਹਾਜਾਂ।ਕਿਹ ਲਾਦ ਲੰਨ 
ਸਭਿ ਘਰ ਸਮਾਜ । ਬਹਿ ਬਾਯੁ ਕ੍ਵੇਰੀ£ ਹੇਰਿ ਝਾਂਹਿ । ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ 
ਆਸ ਤਿਮ ਦਿੰਤ ਮਾਂਹਿ ॥੩੨॥ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਤਬਿ ਦਿਜਬਰ ਬੁਲਾ । 

ਦਰਗਾ ਸ ਪਾਠ ਪਢਿਬੇ ਲਗਾਇ। ਕੁਛ ਦੁਰਗਿਆਣੇ। ਬਲ ਬਿਠਾਇ । 

ਸਭਿ ਧੂਪ ਦੀਪ ਤਿਨ ਕੌ ਦਿਵਾਇ॥੩੩॥ਪੂਜਾ ਜੁ ਸੌਜ ਸਭਿ ਭੇਜਿ ਦੀਨ। 
ਸੈਪਟ ਸੁ ਪਾਠ ਪਵਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਕੁਛ ਸਦਨ ਬਿਠਾਏ ਬੋਲਿ ਬਿੱਪ੍। ਸਭ 
ਚਹਿੰ-ਅਰੋਗ;ਸੁਖ ਹੋਹਿ ਛਿੱਪ੍ਰ-੩੪॥ ਸਗਰੇ ਉਦਾਸ ਦਾਸੀ ਜੁ ਦਾਸ। 

ਜੇ ਨਗਰ ਲੋਕ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਥਲ ਦੁਰਗਿਆਣੇ।ਪ੍ਰਾਤ ਜਾਇ । ਬਹੁ 
ਬਿਲੈ ਬਾਕ ਕਹਿ ਸੀਸ ਨਕਾਇ“॥ ੩੫॥ “ਤਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰ 

ਗੁਵਿੰਦ । ਹਮ ਬਹੁਰ ਬਿਲੋਕੈ' ਸਸਿ ਮਨਿੰਦ”। ਬਹੁ ਕਰਤਿ ਜਤਨ ਯਾਂਤ 
ਚਿੰਤ ਚੀਰ॥ ਨਿਤ ਹੋਮ ਹੋਤਿ ਬਹੁ ਘਿੱਤ ਸੈਗ॥੩੬॥ ਸਰਕਰਾ#ਡਾਰ ਜਵ 

_ ਤਿਲ ਮਿਲਾਇ। ਖਾਰਕ” ਬਦਾਮ ਵਿਚ ਅਗਨਿ ਪਾਇ। ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਅਹਾਰ 

ਕੈਨਯਾਂ ਬੁਲਾਇ। ਕੂਖਨ ਸੁ ਦੇਤਿ ਚੁਨਰੀ” ਉਢਾਇ ॥੩੭॥ ਸਭਿ ਹਰਖ 
ਧਾਰਿ ਬੋਲਤਿ ਅਸੀਸ । ਪਚਰੌਜੀਵ ਕਰਹਿ ਸੁਤ ਤੋਹਿ ਈਸ਼। ਜਯ ਮਾਤ 

ਚੈਡਿਕਾ ਹਇ ਸੰਹਾਇ।ਜਿਨਹਤੇ ਦੁਸ਼ਟਸੈਤਨ ਬਚਾਇ॥੩੮॥ਦਿਜ ਏਕ 
ਕਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰੈਤਿ । ਹੁਇ ਸੁਚ ਸ਼ਰੀਰ ਦੁਰਗਾਂ ਜਪੰਤਿ । ਇਸ ਰੀਤਿ 
ਜਤਨ ਬਹੁ ਕਰਤਿ ਰੰਗ । ਦਿ ਮੁੰਦੇ ਦੇਖਿ ਅਰੁ ਸੋਜ ਅੰਗ ॥੩੯॥ ਬਹੁ 
ਡਰਤਿ ਰਿਦੇ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲੀਦ/ਮਮ ਪੁੱਤ ਏਕ ਜਨੁ ਚਾਰੁ ਚੇਦ। ਹੈ ਜਿਤਕ 
ਹਮਾਰੋ ਗਨ ਕੁਟੈਬ। ਪ੍ਰਿਯ ਸਭਿਨਿ ਰਿਦੇ ਇਕ ਇਹ ਅਲੰਬ॥੪੦॥ਜਿਮ 
ਕਿਪਨ ਜਤਨ ਕਰਿ ਧਨ ਉਪਾਇ । ਤਿਮ ਅਧਿਕ ਚਾਹ ਤੇ ਨੰਦ ਪਾਇ। 
ਉਸ ਜਿਆ ਰਨ 

%ਜੋਜ ਸਰੀਰ ੫ਰ ਹੋਂਗਈ।”ਹੱਥ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਪਰ ਤੇ ਜੀਹਬਾ ਵਿਚ । "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਨੋਗ/. ਤਿੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਵਾ ਲਾਲ ਹਨ । ਮਾਤਾ ਦੇ ਛਾਲਿਆੰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲਾੰ ਸੁਰਖ ਹੀ ਹੁੰਦ 
`ਹਨ। $ਉਪੁੱਠੀ । “ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । #ਖੰਤ । “ਛੁਹਾਂਰੇ । “ਚੁਲੀਆਂ । 

` %੫੧੪-ਜਿਮ ਹੋਇ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਅਤਿ ਜਹਾਜ । ੧ਪਾ:-ਦੋਖੋ ਇੱਸੇ ਰਾਸ ਦੈ 

ਯਮੰਸ੧ ੧੪ ਅੰਕ ੧੧ ਵਿਦ “ਦੁਜ਼ਗਿਆਣਿ” ਪਦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੧੯੪੬) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸ ੧੩. 

ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੱਛਕ ਅਕਾਨ॥ ਅਬਿ ਹੁਇ ਸਹਾਇ ਮੁਝ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। 
੪੧॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਿਸ'ਨਿਜ ਦਾਸ ਜਾਨ।ਹੋਵਹੁ ਸਹਾਇ ਸਭਿ ਕਸ਼ਟ 
ਹਾਨਿ।ਸ਼ੋਭ ਰਹੋ ਚਾਰ ਲੋਚਨ ਬਿਸਾਲ।ਨਹਿੰ ਅੰਗਭੌਗ ਕੀਜਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ! 
॥੪੨॥ ਹੁਇ ਮਾਤ ਸੀਤਲਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਸੈਨ । ਮਮ ਪੁੱਤ੍ਰ ਰੱਛ ਹੋ ਸੁਖ ਸਪੰਨ। 
ਇਮ ਕਰਤਿ ਬੇਨਤੀ ਗੋਗ ਮਾਤ । ਦਿਨ ਲਘ ਅਹਾਰ ਨਹਿ ਸੁਪਤਿ _ 
ਰਾਤਿ ॥੪੩॥ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲੰਦ ਜਿਸ ਕੋ ਰਹੇਤਿ । ਬਹੁ ਕਸ਼ਟ ਪੁੱਤ ਕੇ ਤਨ 
ਲਹੈਤਿ।ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭਿ ਦੁਖਨਿ ਖੋਇਤਿਸ ਦੇਹਿ ਕਸ਼ਟ ਅਸ ਹੈਨ 
ਕੋਇ॥੪੪॥ਤੱਦਪਿ ਜੁ ਧਰਜੋ ਮਾਨਖ ਸਰੀਰ।ਅਨੁਸਾਰਿ ਤਾਂਹ ਵਰਤਹ ਸੁ 
ਧੀਰ । ਦਿਨ ਤੀਨ ਬਿਤੇ ਨਿਕਸੀ ਜੁ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਸਭਿ ਭਰੀ',ਉਚ ਹਰੈ ਕਰਿ 
ਬਿਲੈੰਦ॥੪੫॥ਦੌਹਰਾ॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭਿ ਚਿੰਤਾ ਧਰਤਿ ਉਦਾਸ। 
ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਾਧਤੇ 'ਸੈਕਟ ਹੋਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ ॥ ੪੬ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਸੀਤਲਨ ਕੌ ਪੂਸੌਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦ੍ਰਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ ॥੧੨॥ 

੧੩. [ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗੋਂਦ। ਸਤਿਰੁਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੀਤਲਾ ਮੁੜੀ ।] 
ਦੌਹਰਾ॥ ਇਤ ਕਟੈਬ ਸਭਿ ਚਿੰਤ ਜਤ ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੇ ਆਂਦਿ। ਚਿਤ ਚਾਹਤਿ 
ਹੁਇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਨ ਪੁਨਹਿੰ ਪਿਖੈਂ ਅਹਿਲਾਦ॥੧॥ਪਾਧੜੀ ਵ੮॥ਉਤ ਪ੍ਿਥੀਆ 
ਚਿਦੈ ਅਨੰਦ ਧਾਂਰਿ। ਕਰਮੋ ਸਮੀਪ ਬਾਕਨਿ ਉਚਾਰਿ । “ਮੰਬਿ ਹੇਰ ਕਯੋ 
ਜਿਮ ਤਿਨਹੁੰ ਨੰਦਨਹਿ ਜਿਯਨ ਆਸ/ਸ਼ੋਕਤਿ ਬਿਲੌਦ'॥੨॥ਸਤਿ ਬਾਕ 
ਮੋਰ ਅਜਹੂ ਨ ਜਾਨਿ” । ਜਿਮ ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਮੈ' ਕੋਪ ਠਾਨਿ। ਤਿਮ ਭਈ 
ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਸਿ ਭੂਗਅਥਿ ਹੋਇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤਿਸ ਕੀ ਜ਼ਰੁਰ॥੩॥ਮੈਂਕਈ ਬਾਰ 
ਲੀਨੋ ਪਤਯਾਇ। ਮੁਖ ਕਹੋਂ ਬਾਕ ਨਹਿੰ ਨਿਵਲ ਜਾਇ। ਬਲ ਕਰਾਮਾਤ 
ਕੋ ਮੋਹਿ ਮਾਂਗਿਅਰਜਨ ਲਖੈ ਇਕ,ਔਰ ਨਾਂਹਿ' ॥੪॥ ਸੋ ਡਰਤਿ ਰਹਤਿ 
ਮੋ ਤੇ ਬਿਸਾਲ। ਪਦ ਕਰਹ ਬੋਦਨਾ ਮਿਲਿਨਿ ਕਾਲ।ਨਹਿਂ ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੇ ਭੇ 
ਕਰੇਤਿ। ਭੋਰ£ ਸੁਭਾਉ ਨਹਿ ਕੁਛ ਬੁਲੌਤਿ॥੫ਮਸੁਤ ਮਰੇ ਪਿਛਾਰੀ ਬਨਹਿ 
ਦੀਨ । ਪਨ ਨਹੀਂ ਨਿਪਜਿ ਹੈ ਆਸ ਹੀਨ? । ਸਨਿ ਕੌਤ ਬੈਨ ਕਰਮੋ ਸ 
ਚੈਨ । ਉਰ ਹਰਖ ਧਾਰਿ ਪਰਵੁੱਲਯ ਨੈਨ ॥੬॥ ਪਇਮ ਬਚਨ ਸਾਚ ਤੁਮਰੇ 
ਜਿ ਹੋਇਇਸ ਸਮ ਉਛਾਹ ਨਹਿ ਅਪਰ ਕੋਇ/ਜਿਸ ਨਿਕਟਿ ਬੀਸ ਦਸ 

“ਬਾਲਕ ਨੂੰ । ਦਮਾਰਾ ਭਰ ਗਈ । ₹ਸ਼ੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤਾ । %ਅਜੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ? 
“ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦ । #ਡ਼ੇਲ਼ਾ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੪੭) ਰਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ੧3, 

ਗਾਮ ਰਾਜਬਡ ਹੋਇ ਖਰਚ ਤੂਟਯੋ ਸਮਾਜ ॥੭॥ ਤਿਸ ਢਿਗ ਅਚਾਨਕੇ 
ਬਨਿ ਸ ਜਾਇ । ਸਭਿ ਚੱਕ੍ਵਰਤਿ ਕੌ ਰਾਜ ਪਾਇ'। ਇਸ ਬਿਧਿ ਉਛਾਹ 
ਹਮਰੇ ਸੁ ਹੋਇਗਰਤਾ ਸ ਪਾਇ ਹਮ ਬੈਸ ਜੋਇ॥੮॥ ਸੈਮਤ ਹਜ਼ਾਰ ਲਗ 
ਹੋਹਿ ਪੁਜਜਗ ਜਿਹ ਸਮਾਨਨਹਿੰ ਔਰ ਦੁਜਪੁਜੈਤਿ ਪਾਇ ਬਨਿ ਸਿੱਖ੍ਯ 
ਬਿੰਦਬੈਦੈ' ਅਨੰਦ ਚੈਦਹਿ ਮਨਿੰਦ।੯॥ਇਮ ਚਿਤਹਿੰ ਪਾ੫-ਕਿਮ ਹੁਇ 
ਅਨਰਥ-। ਜਿਨ ਕੇਰ ਠਫਨ ਸਭਿ ਹ੍ਰੈ ਬਿਅਰਥ'॥੧੦॥ਬਡ ਪੀਤਿ ਪਾਪ 
ਸੋਂ ਦਿਵਸ ਰੈਨ । ਪਰ ਹੈ ਸੁ ਨਰਕ ਇਮ ਜਾਨਿ ਭੈ ਨ। ਇਨ ਕੈ ਅਨੰਦ 

ਦਰਿ ਦਰਿ ਕਰੈਤਿ%ਬਹੁ ਦੁਸ਼ਟ ਬੁੱਧਿ ਪਰਦੁਖਚਹੰਤਿਇਸਲੋਕਅਜਸ ' 
ਨਹਿ ਡਰਹਿ ਕ੍ਰ। ਪਰਲੋਕ ਨਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਜ਼ਰੂਰ ॥ ੧੧ ॥ ਸ਼ੀ ਹਰਿ- 

ਗੁਵਿੰਦ ਜੀ ਦਿਵਸ ਪੰਚ । ਦੁਖ ਭਯੋ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਹੈ ਨ ਰੋਚ । ਬਿਸਵੋਟ 
ਭੁਯੈ ਇਕਬਾਰ ਬਿੰਦਚਮਕਹਿੰ ਬਿਸਾਲ ਮੁਕਤਾ ਮਨਿੰਦ॥੧੨॥ਨਹਿੰ ਖਾਨ 
ਪਾਨ ਨਹਿੰ ਬਾਕ ਭਾਖ । ਤੁਸ਼ਨ ਰਹੈਤਿ,ਨਹਿੰ ਖੋਲਿ ਆਂਖਕਰਿ ਮਿਦਲ 
ਸੇਜ ਤੁਲਾਦਿ ਪਾਈਂ । ਦਿਸ਼ਿ ਦਤਿਯ ਮਸੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਇ”॥੧੩॥ਕੌ ਗਹੇ 
ਅੰਗ! ਪਿਲ ਪਿਲ ਕਰੈਤਿ । ਇਕ ਪਾਸ ਪਰੇ ਚਿਰਲੋ ਬਿਤੌਤਿ।ਪਿਖਿ ਮਾਤ 
ਰੀਗ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲੰਦ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਇ ਹਰੈ ਅਨੰਦ ਕੰਦ।੧੪॥ਮਂ ਦੀਨ 
ਬਹਤ ਇਹ ਦਰਬ ਮੋਰ । ਦੁਖ ਹਰਹੁ ਆਪ ਇਹ ਅਧਿਕ ਘੋਗ ਕਰਨਾ 

ਨਿਧਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹਾਨ।ਦੀਨਾਨਨਾਬ ਸੁਖ ਕਰਿ ਸੁਜਾਨ॥੧੫॥ਦਿਨਰੱਨ 
ਬੈਨ ਬਿਨ ਚੈਨ ਏਵ।ਰੀਗਾ ਭਨੰਤਿ ਜਸੁ ਦੇਵ ਦੇਵ। ਦੀਰਘ ਉਸਾਸ ਲੰ 

ਬਾਰ ਬਾਗਦਿਗ  ਭਰਤਿ ਵਰਤਿ ਬਹੁ ਬਦ ਬਾਰਿ॥੧੬॥ਸੁਤ ਅੰਗ ਬਿਲੋ- 
ਕਤਿ ਟਕ ਲਗਾਇ। ਕਬਿ ਅਵਨਿ ਪਿਖਹਿ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਹਾਇ'” । ਬਹੁ 

ਭਈ ਦੁਬਰੀ ਦੇਹਿ ਜਾਂਗਿਰਹਿ ਬੈਠਿ ਨਿਕਟ ਮੁਖ ਮੌਨ ਤਾਂਹਿ॥੨੭॥ਇਮ 
ਪੰਚ ਦਿਵਸ ਲਗ ਦਖ ਬਿਸਾਲ।ਸਭਿ ਕੁਟੰਬ ਦਾਸ ਦਾਸੀਨ ਜਾਲ। ਨਹਹਿ 
੧ਜਿਸ ਪਾਸ ਦਸ ਵੀਹ ਪਿੰਡਾਂ ੧ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਟੁੱ ਟਿਆਂ 

ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਪਾਸ ਅਚਾਨਕ ਜੇ (ਐੈਸੀ ਵਾਰਤ) ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਂਦੇ ਚੱਲ਼ਵਰਤਿ ਦਾ 
ਰਾਜ ਪਾ ਲਵੇ । “ਦੈਦਰਮਾਂ ਵਾਂਡੂ ਲਮਸਕਾਰ ਕਰ ਅਨੰਦ ਹੋਣਰੇ । “ਜਿਸ (ਪ੍ਰਿਬੀਏ) ਦੇ ਠਟੇ 

ਸਭ (ਖਿਆਲ) ਵਿਅਰਥ ਹੋਣੇ ਹਨ । ਇਨ, ਭਾਢ ਪ੍ਰਿਬੀਦ ਦੇ (ਘਰ) ਲੁਕ ਲੂਕ ਕੇ ਅਨੰਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਅਪਜੱਸ । #ਰੂਈ ਆਦਿ ਪਾਕੇ । “ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਪਾਸਾ ਵੈਰਦੇ 

ਹਨ । "ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਢ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦਾ । ੯ਜਲ । "?ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਲ ਦੇਖਕੇ ਅਚਲ 

ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹ 



ਗੰਚ ਮਰਜ । ( ੧੯੪੮ ) ਰਾਸਿ 8। ੧3, 

ਕਰਤ ਕੋਇ ਗਰ ਸੈਂ ਅਹਾਰ। ਉਦਬਿਗਨਾ' ਦੇ ਕਰਿ ਨਹਿ ਸੰਭਾਰਿ 
॥੧੮॥ਨਿਸ ਮੈਂ ਨ ਸੁਪਤਿ ਬਹ ਰਹਤਿ ਜਾਗਕਰਿ ਗੈਗ ਪੂੱਤ੍ਰ ਬਾਤ ਸੁਭਾਗ 
। ਗਰ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਭਾਪੁੰਤਿ ਜਾਇ। “ਦਿਨ ਰੈਨ ਗੌਗ ਨਹਿ ਅਸਨ 
ਖਾਇ? ॥੧੯॥ ਸਨਿ ਦੇਤਿ ਧੀਰ “ਨਹਿ ਕਰਹੁ ਤਾਸ । ਇਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 
ਕੀ ਧਰਹ ਆਸ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਇਨਕੇ ਨਿਤ ਸਹਾਇ । ਜਿਨ ਨਾਮ ਜਪੇ 
ਸਭਿ ਕਸ਼ਟ ਜਾਇ! ॥ ੨੦ ॥ ਬਹੁ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਨਾਇੰ । ਹਹਿ 
ਏਕ ਪੁੱਤ ਕਿਮ ਚੈਨ ਪਾਇ। ਜਥਿ ਦਿਵਸ ਖਸ਼ਟਮੋ ਭਾ ਬਿਤੀਤ । ਤਿਸ 
ਰਾਤਿ ਵਿਰੀ ਮੁਰੜਾਨ ਕੀਤਿ।੨੧॥ਤਬਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਦਿਯੈਤਿ ਭਾਨੁ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੁਬਿੰਦ ਅਖਿਯਾਂ ਮਹਾਨ । ਬਿਕਸੇ ਬਿਸਾਲ ਜਨੁ ਕਮਲ ਪੱਤ । 
ਪਿਖਿ ਮਾਤ ਅਨੰਦ ਅਤਿ ਭਾ ਬਚਿੱਤ॥੨੨॥ ਕੁਛ ਭਾ ਭਰੋਸ-ਦ੍ਗਗ ਰਹਿ 

ਅਦੋਸ਼ਸਤ ਕੋ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆਇ ਹੋਸ਼-। ਕੁਛ ਅਲਪ ਕੀਨਿ ਮੁਖ ਖਾਨ 
ਪਾਨ। ਪਿਖਿ ਸਫਿ ਕਟੈਬ ਬਡ ਮੋਦ ਠਾਨਿ॥੨੩॥ਉਰ ਭੇ ਸਧੀਰ ਬੋਲਤਿ 
ਪ੍ਰਸੈਨਸਭਿ ਕਹੈ''ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਪੈਨ। ਦੁਖ ਸਮਯ ਆਨ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। 
ਨਿਜ ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਲੀਨਸਿ ਬਚਾਇ! ॥੨੪॥ ਸੁਨਿ ਮਹਾਂਦੇਵ ਸੁਧਿ ਹੇਤਿ 
ਆਇ।ਨਿਤ ਚਿੰਤ ਕਰਤਿ ਸੁਖ ਕੌ ਮਨਾਇਗੁਰ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਬੈਠਜੋ 
ਸੁ ਆਇ। ਕਰਿ ਨਮੋ ਸਹਤ ਆਦਰ ਬਿਠਾਇ ॥੨੫॥ “ਸਧਿ ਦੇਹੁ ਬਾਲ 

ਕੀ ਸਖ ਸਰੀਰ । ਹਮ ਸਨੀ ਅਬਹਿ ਮਿਟਿ ਗੀ ਸੁ ਪੀਰ । ਬਿਸਵੋਟ ਅਹੈਂ 
ਕਿਸ ਬਿਧਿ;,ਬਤਾਇ? ਬਰ ਬਚੇ ਨੇਤਰ ਸ਼ੁਭ ਮੁਖ ਸੁਹਾਇ' ॥੨੬॥ ਸੁਨ 
ਸ਼ਰੋਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਭਨੰਤਿ । ਤੁਮ ਹੋ ਬਿਸ਼ਾਲ ਕਰੁਨਾ । ਤਹਿ 
ਸਕਲ ਕ੍ਸ਼ਲ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਇ। ਉਪਜੈਤਿ ਮੋਦ, ਨਹਿ ਬਿਘਨ ਆਇ॥ 
੨੭॥ਅਬ ਮੁਰੀ ਸੀਤਲਾ ਸਭਿ ਐਂ ੨ ਹ ਮਰਬਾਇ ਸਕਲ ਬਿਸਵੋਟ ਪੀਗ 
ਦੀਨਾਨ ਨਾਬ ਹੋਏ ਸਹਾਇ । ਦ੍ਿਗਿ ਲਿਏ ਆਪ ਕਰ ਦੈ ਬਚਾਇ ॥੨੮॥ 

੍ ਕੁਛ ਲਗਜੋ ਕਰਨਿ ਅਥਿ ਖਾਨ ਪਾਨ । ਹੁਇ ਹੈ ਅਰੋਗ ਅੰਗਨਿ ਮਹਾਨ। 
ਜਬਿ_ਅਏ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਧਿ ਲੋਨਿ ਆਪ। ਤਬਿ ਥੇ ਬਿਹਾਲ ਸਭਿ ਤਨ ਸੈਂਤਾ੫ 
॥੨੯॥ਤੁਮ ਦਯ' ਸਾਥ ਸਭਿ ਸੁਖ ਸਰੀਰ ਅਬਿ ਗਈ ਬਹੁਤ ਮਿਟਿ ਅੰਗ 
“ਵਿਆਕਲ। “ਸੁਜ਼ਾਰੀ ਪੁਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਟ ਹਨ (ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਆੰਦੇ) । (ਅ) "ਦੇ 
ਸੁਭਾਗੇ ਰੈਗ ਪੁਤਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾੰ । ਗਿਲ ਹਾਲ ਹਾ ਆਂ ਵਈ? ਨਾਗਰ) 
੫ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈ ਸੁਖ ਮਨਾਇਆ । ( ਅ) ਨਿੱਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 
_ਮਠਾਉਂਦਾ ਸ਼ੁਖ ਸੀ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੪੯) 

ਪੀਰ।ਸੁਨਿ ਮਹਾਂਦੇਵ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਅਨੌਦਤਬਿਦਈ ਆਸ਼ਿਖਾ “ਸਖ ਬਿਲੈਵਾ 
॥੩੦॥ਪੁਨ ਆਯੋ ਪ੍ਿਥੀਆ ਕਪਣ ਧਾਰਿ । ਉਰ ਮੈਂ ਅਨਰਥ ਮੁਖ ਮ੍ਰਿਦ 
ਉਚਾਰੇ । ਸਨਮਾਨ ਸਾਬ ਗੁਰ ਨਮਹਿ ਕੀਨਿ।ਬਹ ਭਾਉ ਧਾਰਿ ਬੈਠਾਇ 
ਲੀਨਿ॥੩੧॥/ਸਧਿ ਦੇਹੁ ਨੰਦ ਕੀ ਹੋਹਿ ਜੈਸ । ਬਹੁ ਦੁਖਦ ਸੀਤਲਾ ਮਾਂਹਿ 
ਭੈ ਸੁਦ੍ਰਗਿ ਮੁੰਦੇ,ਖੋਲਬੇ ਨਾਂਹਿਕੀਨਿ।ਸ੪ ਕਰੈ ਈਸ਼,ਨਹਿੰ ਹੋਹਿ ਹੀਨ” 
॥੩੨॥ਗੁਰ ਕਹਜੋਂਪ੍ਕੂ ਹੋਵਹਿ ਸਹਾਇ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁ ਦੈ ਹੈਂ ਬਚਾਇ। 
ਜੀਵਨਿ ਅਧੀਨ” ਇਹ ਨਾਂਹਿ ਕਾਰ । ਈਸ਼ਰ ਜਿਵਾਇ ਕੈ ਦੇਹਿ ਮਾਰ ॥ 
੩੩॥ ਇਕ ਆਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਧਰਹਿ ਚੀਤ । ਜੋ ਸਕਲ ਜਗਤ ਦੁਖ ਸੁਖਹਿ 
ਕੀਤ”। ਇਮ ਸੁਨੀ ਪ੍ਰਿੱਥੀਏ ਜਾਨਿ ਲੀਨਿ।-ਨਹਿੰ ਕੁਸ਼ਲ ਇਨਹੁੰ ਕੇ 
ਕਸ਼ਟ ਭੀਨ-॥੩੪॥ਮਖ ਸ਼ੋਕਵਾਨ ਕਰਿਕੈ ਦਿਖਾਇ । ਚਿਤ ਮੈਂ ਅਨੌਢ 
ਅਧਿਕੈ ਬਧਾਇ । ਉੱਠਿ ਗਯੋ ਸਦਨ ਕਪਟੀ ਬਿਸਾਲ । ਰਿਦ ਮੈਂ ਗਠੰਤਿ 
-ਨਹਿ ਜਿਯੇ ਬਾਲ-॥੩੫॥ਦਇਮ ਭਯੋ ਦਿਵਸ ਸਪਤਮ ਬਿਤੀਤਿ।ਸ਼ੀਹਰਿ 
ਗੁਬਿੰਦ ਤਨ ਅਨੰਦ ਬੀ੩ ਹਚਿ ਸੈਗ ਕੀਨਿ ਤਬਿ ਖਾਨ ਪਾਨ।ਬਿਕਜੇ 
ਮਨੌਗ“ ਲੌਚਨ ਮਹਾਨ॥੩੬॥ਤਬੇ ਲਗੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋਵਨਿ ਸਖੇਨਬਿਸਵੋਫ 
ਹੁਤੇ ਭਰਿ ਭੂਰ ਜੇਨ” । ਤਨ ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਮ ਜੁਤ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋਇ। ਸਭਿ ਗਏ 
ਉਤਰ ਨਹਿ ਦਿਖਤਿ ਕੋਇ॥੩੭॥ਸ੪ ਸੈਗ ਗੈਗ ਸਤ ਤਨ ਪਖਾਗ ਮਖ 
ਚੋਦ ਧੋਇ ਕਰਿ ਉਸ਼ਨ ਬਾਰ। ਸਭਿ ਦਾਸ ਅਪਰ ਦਾਸੀ ਸ ਆਇ। ਹਰ- 
ਖਾਦ ਬਾਕ ਕੌ ਕਹਿ ਸਨਾਇ॥੩੮॥ ਦੋਹਰਾ॥ “ਲੇਹੁ ਬਧਾਈ ਪੁੱਤ ਕੀ ਉਰ 
ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋ ਧਾਰਿ? । ਜਿਤ ਕਿਤ ਅਤਿ ਉਤਸਾਹ ਤੇ ਸਨਿ ਕਰਿ ਨਰ ਗਨ 
ਨਾਰਿ॥੩੯॥ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਨਿਜ ਨੰਦ ਕੋ ਭੂਖਨ ਬਸਤ੍ਰ ਉਢਾਇ । ਮਾਤ 
ਹੋਤਿ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਨਵੋਂਜਨਮ ਜਨੁ ਪਾਇ॥੪੦॥ਸ਼ੀਅਰਜਨ ਕੇ ਨਿਕਫਿ 
ਤਬਿ ਲਯਾਏ ਦਾਸ ਉਠਾਇ । ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰ_ਪਾਇ ਕਰਿ ਰਿਦੈ 
ਅਨੰਦ ਬਧਾਇ॥੪੧॥ਨੰਦਨ ਦਿਖਜੋ ਅਨੰਦ ਜੁਤ ਗੋਦ ਲੀਨਿ ਬੈਠਾਇ। 
ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿ ਕਰ ਕਮਲ ਕੋ ਆਸ਼ਿਖ ਦੀ ਹਰਖਾਇ॥੪੨॥ਚਾਰ ਬਿਲੋ- 
ਚਨ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਅਰੁ ਸੁਖ ਸਕਲ ਸਰੀਰ । ਕਰਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ 
ਜੋ ਧੀਰਨ ਮਹਿੰ ਧੀਰ ॥ ੪੩ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

੧ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਅ) ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਸੀ । ਕਜੀਵਾਂ ਦੇ ਝਸ ਵਿਚ । “ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ । 
ਓਹੋਇਆ । “ਸੂਹਣੇਂ । $ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਭਦੇ ਸਨ । “ਗਰਮ ਜਲ ਨਾਨ । 



ਜ਼ੀ ਗਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਦ । ( ੧੯੫੦ ) ਗਾਸਿ ੩ । ਅਸੂ ੧8. 

_ਨੇਤੁ ਪਰਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ।! ੧ ॥ ਰਹਾਉਂ ॥ 

ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ ੧ ।. ਨਾਨਕ ਨਾਂਮ 

ਜਪ ਸੇ ਜੀਵੈ ॥ ਸਾਧ ਮੈਗਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ॥ ੨॥ ੧੦੩॥ ੧੭੨॥ 

ਦੌਹਗਾ ॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ ਨੈ ਕਰੇ ਸੁ ਨੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਰੱਛਾ ਕੀਨ/ਸ 

ਹਾਬਿ ਦੈ ਲਖਿ ਪੁਰੀ ਮਮ ਆਸ' ॥੪੪॥ ਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਜਾਨਿ ਕਰ ਭਰਮ 
ਬਿਦਾਰਜੋ ਦਗਨਿਸ਼ਚੈ ਅਪਨੇ ਕਰਿ ਲਏ ਸਭਿ ਨਿੰਦਕ ਕਰ ਕੂਰ॥੪੫॥ 

ਨਿਕਸੀ ਅਤਿਸ਼ੈ ਸੀਤਲਾ ਤਿਸ ਤੇ ਹਰੈ ਰਖਵਾਰ । ਦਾਸ ਉਧਾਰਮ ਆਪਨੇ 

ਪਾਰਬਹਮ ਕਰਤਾਰ ॥ ੪੬ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕੌ ਜਪਤਿ ਹੋਇ 

ਚਿਰੰਜੀਵ । ਸਾਧੁ ਬਿਧ ਕੋ” ਵਾਕ ਤੋ ਦੁਖ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵ” ॥ ੪੭ ॥ 
ਦਿਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚਜੇ ਗੰਥ ਤਿਤਿਯ ਰਾਂਸ 'ਸੀਤਲ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਭਿਯੋਦਸ਼ਮੈ ਅ

ੰਸ਼ । ੧੩ ॥ 

੧੪. [ਸੀਤਲਾ ਕੋ ਪੂੱਮਗ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੁਨ ਰੀਗਾਂ ਮਨ ਮੋਦ ਕਰਿ ਚਹਤਿ ਸੀਤਲਾ ਪੂਜ । ਸਭਿ ਤਯਾਂਰੀ 

ਕਰਿਵਾਇ ਕਰਿ ਲੇ ਸਤ ਜਨੁ ਸਸਿ ਦੂਜ ॥ ੧ ॥ ਪਾਧਜੀ ਛਦ॥ ਪਰਵਾਰ 

ਸਰਬ ਪਿਥਮੈ ਮਿਲਾਇ। ਕਰਮੋ ਜਿਠਾਣਿ ਭੇਜੀ ਬੁਲਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ- 

ਗਬਿੰਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਨਿ।ਇਮ ਕਹਜੋ ਜਾਇ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਬੀਨ॥੨॥ 'ਦੁਰਗਾ 

ਸੁਪਜਨੇ ਜਾਤਿ ਮਾਤ।ਅਬਿ ਚਲਹੁ ਆਪ ਭੀ ਤਹਿ ਬੁਲਾਤਿ”। ਸਨਿ ਕਰ 

ਦਖੀ ਸ ਹਿਰਦੈ ਕੁਭਾਗ । ਜਨੁ ਡਸੀ ਸਰਪ ਬਿਖ ਚਢਨਿ ਲਾਗ ॥ ੨ ॥ 

ਸੋਚਤਿਬਿਸਾਲ;ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਰੀਰ ਨਹਿ ਉਠਜੋ ਜਾਤਿ ਦ੍ਰਿਵ ਗੂਢ ਪੀਰ । 

ਪਨ ਕਿਤਿਕਦੇਰ ਮਹਿ ਹੁਇਤਯਾਗਪਹਿਰੇ ਨ ਵਸਤ੍ਰ ਕੁਛ ਰੋਗਦਾਰ॥੪॥ 

ਨਹਿੰ ਅਲੰਕਾਰ ਪਹਿਰੇ ਸੁ ਚਾਰ । ਚਲਿ ਗਈ ਸਦਨ ਜਹਿੰ ਬਿੰਦ ਨਾਰਿ 

ਦਾਸੀ ਕਿਤੇਕ ਜਹਿਂ ਲੀਨ ਸੈਗ । ਮਿਲਿ ਰਹੀ ਬੈਠ ਹ੍ਰੈ ਨਿਕਟ ਗੋਗ॥ ੫॥ 

ਸ਼ੀ ਗੰਰ ਗੁਬਿੰਦ ਲੋ ਗੋਦ ਮਾਇਕਰਮੋ ਚਰੈਨ ਮਸਤਕ ਟਿਕਾਇ। ਉਰ 

ਕਪਟ ਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚ ਭਨੰਤਿ/ਚਿਰੰਜੀਵਿ ਹੋਹੁ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੁਭੇਂਤਿ॥੬॥ਪਾਠ 

ਦਾਸ ਪ੍ਰਿੱਥੀਆਂ ਪੁਨ ਬੁਲਾਇ । ਅਰ ਮਹਾਂਦੇਵ ਸਾਦਰ ਮਿਲਾਇ । ਇਨ 

ਆਦਿ ਐਪਰ ਨਰ ਨਾਰਿ ਬਿੰਦ । ਪੁਰਿ ਕੇਰ ਮਿਲੋ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਨੰਦ॥੭॥ 

ਸਭਿ ਪਹਿਰ ਬਿਭੁਖਨ ਚਾਰ ਚੀਰ । ਘਰ ਬਿਥੈ ਕੀਨ ਮਿਲਿ ਭੂਰ ਭੀਰ । 

ਬਹੁ ਦੇਤਿ ਬਧਾਈ ਆਨਿ ਆਨਠਿ । ਸਨਮਾਨ ਠਾਨਿ ਰੈਗਾ ਮਹਾਨ ॥ ੮॥ 
੧;ਰੀ ਆਸਾ ਜਾਣਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ । "ਸਭ (ਬਾਬਾ) ਬੂ ਦੇ ਟੇ । ਮਰੀਰ ਚਲਣੇ' ਰੱਹਿ ਗਿਆਂ ( 

ਭਗੁੱਬੀ ਡਾਢੀ ਪੀੜਾ ਹੋਈ । “ਮਾਂਤਾਂ ਜੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੫੧) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੪. 

ਜਿਨਿ ਕੰਠ ਕੋਕਿਲਾ ਗਾਇ ਗੀਤ। ਬਹ ਕਰਿ ਉਛਾਹ ਧਰਿ ਹਰਖ ਚੀਤ । 
ਮਖ ਹਸਤਿ ਚਲਤਿ ਜੇ ਹਸਤਿ ਚਾਲਿ । ਜਨ ਅਨੰਦ ਉਦਧਿ ਮਾੰ 
ਮੀਨ ਜਾਲ॥੯॥ ਇਕਠੇ ਸੁ ਹੋਇ ਨਰ ਏਕ ਥਾਨ । ਗਮਨੇ ਸੁ ਅੱਗ ਉਰ 
ਹਰਖ ਠਾਨਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੁਬਿੰਦ ਲੈ ਰੀਗ ਸੈਗਸਭਿ ਤ੍ਰਿਯਾ ਗਾਵਤੀ ਮਨ 
ਉਮੰਗ॥੧੦॥ਦਿਸ਼ ਪਸ਼ਚਮ ਪੁਰਿ ਤੇ ਗਮਨ ਠਾਨਿ।ਤਹਿੰ ਦੁਰਗਿਆਣਿ 

#ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ “ਖਰ ਬਾਹਿਨੀ 
ਦੇਵ)! ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਤਲਾ ਸੰਦਦੇ ਹਨ ਅਰਾਂਧੀ ਗਈ ਸੀ ਯਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨ” 
ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਠਮ ਤੇ ਨਿਸਚਜਾਤਮਕ ਉਗਾਹੀ ਸਤਿਗੂਲੁ 
ਗੁਦ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੀਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚੋਂ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਆਪ ਫੁਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ:- 

___ ਨੇਤ ਪਰਗਾਸ ਕੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ । ਡਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ । ੧ ॥ਰਹਾਉ॥ 
ਸੀਤਲ॥ ਤੇ ਭੇਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ॥ ਪਾਰਬੁਹਮ ਪੂਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ । ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪ ਸੇ 
ਜੀਵੋਂ ॥ ਸਾਧ ਮੈਂਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ॥ ੨॥ ੧੦੩ ॥ ੧੭੨॥ ਰ 

ਜਿਸ ਵਿਢ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਝਾਲ/ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਰਿ ਜਾਪੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਬਾਲਕ ਰਾਖੇ ਆਪ ॥ ਸੀਤਲ ਠਾਕਿ ਰੰਹਾਈ ॥ ਸਿਘ; 

ਗਏ ਹਰਿ ਲਾਈ ॥੧॥ ਮੇਰਾ ਪੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ॥ ਅਰਦਾਸਿ ਸੁਗੀ ਭਗੜ ਅਪੁਨੇ ਕੀ 
ਸਭ ਜੀਅ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲਾ । ਰਹਾਉ ॥ ਪਭ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਾਘੀ ।॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ 
ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਲਾਬਾ ॥ ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਸੁਣੀ ਬੇਨੰਤੀ।ਸਡ ਲਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਵੈਂਤੀ ॥੨॥੧੧॥੭੫॥ 

ਵਿਸ ਤੋਂ ਬੀ ਸਿੱਧ ਹ ਗਿਆਂ ਕਿ ਕੋਢਲ ਹਰਿਲਮ ਦਾ ਅਗਾਹਨ ਹੋਇਆ $; ਤੇ ਰੱਖਣ 

੫੫੫੨ ਪਲ “ਪਲ ਲੂ ਰਲ 
ਅਬਿਚਲ ਨੀਫ ਧਰੀ ਰੁਲ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ॥ ੨॥ ੧੫॥੨੧੪॥- ` 

ਫਿਰ ਸੋਰਲਿ ਮਹਲਾ ੫ ਵਿਚ ਥਾ ਹੈ:-“ਹਰਿ ਰੋਫਿਦੁ ਪ੍ਰਭਿ ਗਿਆਂ । ਪੁਨ: 
“ਧਾਰਿ ਕਪ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਹਾਖਿਆਂ ਹਰਿ ਨੋਵਿਦੁ ਨਢਾ ਨਿਰੋ%?।. ___ _:“ 

ਸੁਰ ੰ ਥ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਰੀ ਗਰ ਪੰਚਮ ਪੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬੱਧੀ ਸੀ। ਏਂ 
ਜੇ ਸੀਤਲਾ ਉਪਾਸਕ ਹੁੰਦੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬੀਕੇ ਵਿਚ ,ਨਾ.ਜਾਹ੧>-_. ੪ 

___ ਭੈਰਉ ਛੂਤ ਸੀਤਲਾ! ਧਾਵੈ ॥ ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਹੁ ਛਾਰ ਉਗਾਵੈ । ੧ ।. ਰ੍ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਗਾਹੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ 

ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਲ ਤੱਛੋ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਰੀਗਾਂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਪਤਿੱਬ੍ਰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 
ਰੀ. (੬. ਦਾ ਦਾਲ “ਥ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੫੨) ਫਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੧੪. 

ਦਰਗਾ ਸਥਾਨ।ਬਹਸੈਗ ਸੁ ਬਾਦਿਤ"ਤਬ ਬਜਾਇ।ਲਘੁ ਦੁੰਦਭਿ”ਬਾਜਤਿ 
ਧੁਨਿ ਉਠਾਇ॥ ੧੧ ॥ ਕਰ ਬਾਂਝ ਨਵੀਰਨਿ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਿ । ਲੋ ਪਟਹਿਂ 

“ਵਾਜੇ । “ਛੋਟੇ ਧੇੱਸੇ । “ਨਿੱਕਾ ਜਿਹ ਨਗਾਗ [ਸੈਸ:, ਪਟਹ]। 
"੨8੨੧ [ਪਿਛਲੇ ਪੰਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਤੇ ਨਾਮੀ ਪੂਸਿੱਧ ਸਨ, ਓਹ ਕਦ ਪੜੀ ਵਿਸ੍ਹਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 
ਜਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰ੍ਰਪ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵਿਟਨਾ 

ਕਿਆਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ । ਜਦ ਕਦੇ ਬਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਯਰ। 
ਫੇਰ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੩, ੧੧ €. ਅੰਕ ੫ ਸੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ 

ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਬਚਾਇਆ । ਫਿਰ ਰਾਸ ੩. ਅੰਸੁ ੧੦ ਮੇ ੫ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੈਵ ਜੀ ਦੀ 
ਟੱਛਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਓਥੇ ਵਿਘਨ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਹੁਣ ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ8, ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿਦ ਜੀ ਦਾ ਖੋਦ ਵਧਦਾ 
ਹੈ ਤਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਚ ਸਤਿਰੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਐਉ' ਅਰਦਾਸ ਕਫਿ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:= 

ਪਿਖ ਮਾਤ ਰੰਗ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਇ ਹੈ ਅਨੰਦ ਠੋਦ॥ ੧੪॥ ਮੋ 

ਦੀਨ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦਰਬ ਮੋਰ । ਦੁਖ ਹਰਹ ਆਪ ਇਹ ਅਧਿਕ ਘੋਰ । ਕਫੁਨਾਨਿਧਾਨ ਸਾ 

ਜਹਾਨ | ਦੀਨਾਨ ਨਾਥ ਸੁਖ ਕਰਿ ਸੁਜਾਨ !! ॥ ੧੫ । ਦਿਨ ਹੈਨ ਝੈਨ ਬਿਨ ਚੈਨ 
ਰੀਗਾ ਭੁਨੰਤਿ ਜਸ ਦੇਵ ਦੇਵ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਤ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:= 
ਸੁਨਿ ਦੇਤਿ ਧੀਰ “ਨਹਿ ਕਰਹੁ ਤ੍ਰਾਸ । ਦਿ੍ਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਧਰਹੁ ਆਸ ॥ ਗੁਰ 

ਨਾਨਕ ਇਨਕੇ ਨਿਤ ਸਹਾਇ ॥ ਜਿਨ ਨਾਮ ਜ) ਸਭਿ ਕਸ਼ਟ ਜਾਇ” ॥ ੨੦ ॥ 

ਫਿਰ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰੋ ਵਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਹੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਦਾਸ ਦੀਸੀਆਂ ਐਉਂ ਬਿਨਯ ਕਰਦੇ ਹਨ:- 

ਸਭਿ ਕਹੈ' “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁ ਪੈਨ ॥ ਦੁਖ ਸਮਯ ਆਨਿ ਹੇਏ ਸਹਾਇ ॥ ਨਿਜ ਦਾਸ 
ਜਾਨਿ ਲੀਨਸਿ ਬਚਾਇ? ॥ ੨੪॥ 

ਵਿਰ ਸੁ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੱਣੋ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਖੇ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:= 
_ਦੀਨਾਨ ਨਾਥ ਹੋਦੈ ਸਹਾਇ ॥ ਦ੍ਿ ਲਏ ਆਂਪ ਕਰ ਏ` ਬਚਾਇ” ।੨੮॥ ਇੱਤਜਾਦਿ 

ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਜੀ ਦੇ ਆਰੇ ਸੁਧ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ 
ਇਸ ਪੁਕਾਰੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੰਤਾ ਹੈ:- [ਵਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠ।ਭ` 



ਸ਼ਰੀਂ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੫੩) ਰਾਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੧੪. 

ਪਣਵ'ਧਨਿ ਉਚ ਉਦੋਤਿ/ਇੱਤਯਾਦਿ ਅਨਿਕ ਬਾਜੇ ਬਜਾਇ।ਸਭਿ ਚਲੋ 

ਜਾਤਿ ਸੁਹਾਇ॥੧੨॥ਤ੍ਯਿਸਹਤ ਪ੍ਰਿੱਥੀਆਂ ਪਿਖਿ ਉਛਾਹ । ਜਨੁ 

ਚੁਭਤਿ ਸੁਲ ਉਰ ਦਿਗਨਿ ਮਾਂਹਿ । ਬਹੁ ਕਸ਼ਟ ਰਿਦੇ ਮੁਖ ਮਧੁਰ ਭਾਂਖ 
ਕਹਿ ਤਨਕ ਬਾਤ ਨਤ ਮੌਨ ਰਾਖਿ ॥ ੧੩ ॥ ਨਹਿ ਸਮੁਖ ਕਿਸੀ ਕੇ ਆਂਖ 

ਜੋਰ। ਇਮ ਚਲੇ ਜਾਤਿ ਦੁਰਗਕਾਣਿ ਓਰ । ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੀਪ ਥਲ ਰੁਚਿਰ 
ਕੌਨ”। ਸਭਿ ਕੀਨਿ ਖੈਦਨਾ ਔਨਿ ਔਠਿ“॥੧੪॥ ਪੂਜਕ ਸੁ ਬਿੱਪ ਬੈਠਨ 

੯ਤੱਫਾਂ-[ਸੈਸ:, ਪਣਵ]। “ਭਾਵ ਕਰਮੇ' । “ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ । “ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਉਂ ਕੇ । 
"ਭਲ [ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੈ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੁਨ। 

ਗਾਰ ਕਹਜੋ “ਪੁਕੂ ਹੋਵਹਿ ਸਹਾਇ । ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁ ਦੈ ਹੈ ਬਚ!ਇ...। 3੩ । 

ਇਕ ਆਸ ਪੁਭੁ ਕੀ ਧਰਹਿੰ ਚੀਤ ॥ ਜੋ ਸਕਲ ਜਗਤ ਦੁਖ ਸੁਖਹਿ ਕੀਤਿ '। 

ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਚਹੇ “ਨੇਤ ਪਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਦਦੇਵ ਸਬਦ ਦਾ 'ਸਰਥ 

ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਐਉਂ' ਦਿੰਦੇ ਹਨ:- 

__ (ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹੇ ਸੁ ਨੈਨ ਪੂਕਾਸ਼ । ਹੱਛਾ ਕੀਨਸਿ ਹਾਬ ਦੈ ਲਖਿ ਪੁਰੀ 

ਮਮ ਆਸ ॥੪੪॥ ਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਭਰਮ ਬਿਦਾਰਜੋ ਦੂਰਿ । ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਪਨੋ ਕਰ 

ਲਏ ਸਭਿ ਨਿੰਦਕ ਕਰਿ ਕੂਰ ॥੪੫॥ ਨਿਕਸੀ ਅਤਿਸ਼ੇ ਸੀਤਲਾ ਤਿਸ ਹੈ ਰਖਵਾਰ ॥ 

ਦਾਸ ਉਧਾਰਜੇ ਆਪਨੌ ਪਾਰਝ੍ਹਮ ਕਰਤਾਰ ੪੬॥ ਸ੍ਰੀ ਰੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕੋ ਜਪਤ ਹੋਇ 

ਚਿਰਜੀਵ ।! ਸਾਧੁ ਬਿਧ ਕੇ ਵਾਕ ਤੇ ਦੁਖ ਹਰਿ ਅੰਮਰਤ ਪੀਵ । ੩ । 

ਗੁਰੂਘਰ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੋ ਥਾਉ' ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ,ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ 

੧ਫ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਝਾੜ ਦੇ'ਦੀ ਰਹੀ, ਸਰੀ ਪਾਵਨ ਲ1ਹਣਾ ਜੀ ਰੁਹੁ ਨਾਨਕ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ; ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੈਗਤ ਲੈਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 

ਜਾਂਦੇ, ਰਾਹ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਟੇ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨ ਛੱਤ ਦਿੱਤ, ਦੇਵੀ 

ਦੁਆਰੇ ਜਾਣੋ' ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਗਏ । ਭਈ ਭਗੀਰਬ 

ਨੇ ਦੇਵੀ ਛੱਡਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ 

ਸੀਤਲ ਨਿਕਲਣ ਸਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੁਜ' ਹੋਣੀ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬੋ 

ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮਿਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਦੁਦਾ ਹੈ ਕਿ_ ਸਿੱਖ ਮੁਲੋਂ 

ਦੇਵੀ ਉਪਾਸਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਰ ਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ,ਫੰਦੀ ਤੇ ਸਨ, 

ਇਕ ਨ=ਝੁਤਪਰਸਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹੇਕੇ ਕੰਦੇ ਗੂਰੂ ਜੀ ਬੁਤਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇ ਨ 

ਫਿਰ ਗਹੁ “ਰਮਦਾਸ ਚੱਕ” ਤਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੱਝ. ਸੀ ਲਗ ਪਰ। ਗਿਆਰਾਂ ਕੁ ਵਰਹੇ ਹੋਏ 

ਸਨ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤਾਂ ਹਣੇ ਹੀ ਬਣਿਆਂ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਵੱਸੇ ਅਤਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਓਥੇ ਵਸੇਂ ਤੋਂ 

ਦੇ ਮੀਲ ਖਰੇ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਕਦੋਂ ਸੋਭਵ ਸੀ $_ਕਿਲ੍ਹੋ ਸ਼ਹਿਗੀ ਦੀ 

ਰੱਛ। ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 2” ਵਿੱਥ ਤੇ ਵਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਇੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ 
_[ਬਾਥੀ ਟੁਯ ਦੇ੧ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਨ] 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੫੪) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੧੪, 

ਸਥਾਨ।ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਬੈਧਾਈ ਧੁਜ ਮਹਾਨਪਚੈਦਨ ਸਗੈਧਿ ਧੂਪਨਿ ਧੁਖਾਇ ਧੁਖਾਇ। 
ਬਡ ਫੁਲ ਮਾਲ ਸੁੰਦਰ ਚਵਾਇ॥੧੫॥ ਪਟ ਪਾਣ ਕੌ ਸੁਚੋਲਾ ਬਿਸਾਲ । 

“ਮਹਲ ਹੁਜਾ (ਦ੍ਹਮਣਾਂ) ਨੰ ਦੇਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਨ੍ਹਵਾਈ । “ਪੱਟ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਦਾ । 
“ਦਬ; [ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਟੁਚ! 
ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਲਾਯ੧ ਇਹ ਮੰਦਰ ਏਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬੀ ਪਰੇ ਹੈ । ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਤੀ 
ਦਰ, ਏਡੀ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਏਨੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਨਵੀ' ਛੇ ਝਾਲਿਮੀਂ ਦਾ ਜੈ ਸਾਂਰੇ ਬੁਤ ਪੁਸਤੀ ਦੇ 
ਛਿਰੋਧੀ (ਸਿਖ) ਹੋਣ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਉਂਤੇ ਦ। ਮੰਦਰ ਏਡੀ 
ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ । ਜਦੇਂ ਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਦੋਂ' ਛੁਸੋਂ` ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਸਿਖਾਂ 
ਦੇ ਪੁੱਤੀ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੈਸੀ (ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁ: ਪੂ ਸੂ: ਰਾਸ ੨ ਅੰਸ ੪੯ ਸੰਕ ੧੪ ਤੋਂ ੧੮ 
੩ ਮੱਸ ੫੪ ਮੱਕਿ ੧੦)। ਪਠਾਣੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਲ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਬੁੱਤ ਮੰਦਗ 
ਸਦੀਆਂ ਫਿਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਦੁਕੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਠਕੇ ਛਿਪੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਗਾਂ ਵਿਚ 
ਮਰਦੈਗੀਆੰ ਰੱਖਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਯਾ _ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿ 
ਲਿਕਾਣੇ ਸਨ । ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ ਟੋਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਤ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੰਦ 
ਸਾਗ ਭਰਿਮ ਪਿਦਨ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਤ ਮੰਦਿਰ ਤਦ ਤੋਂ ਮੁੜਕੇ ਬਣਨੇ ਅਦੈਗ ਹੋਏ ਜਦੋਂ 
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਿਖ ਜੋਰ ਢਧਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਘਟਿਆ; ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ 
ਹਰਮ ਦੀ ਆਜਾਦ ਹਿੰਦਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । 

ਦਰਗਿਆਣੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਗੀਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 
ਦੀ ਬਾਹੀ ਥਾਲ ਦੋ ਲੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ੪ਤਬਾ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ:-- 

ਬਾਨੀਏ ਤਾਲਾਬ ਦਰਰਿ ਆਣਾਂ ਲਾਲਾ ਬਾੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਲਦ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮਦਾਸ ਬਿਨ 
ਮਾਲੀ ਮੱਲ ਬਿਨ ਮਨੀ ਰਾਮ ਉਰਫ ਭਸੀਨ ਪੱਤਰੀ ਸਾਕਨ ਲਾਹੇਰ ਗੁਜਰ ਤਾਲਵਾੜਾ 
ਮਿਨ ਇਬਤਦਾਏ ਅੰਵਲ ਮੀਘ ਸੈ. ੧੯੦੫ ਬਿ: । ਹਿਜਰੀ ੧੨੬੫ ਬਿਨਾ ਕਰਦਹ ਸ਼ਦ । 

ਤੋ! ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਰਗਿਆਣੇ ਦਾ ਤਲ ੧੯੦੫ ਬਿ; ਵਿਚ ਬਣਿਆਂ ਹੈ । 
ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੱਦੀਹੈਕਿ ਇਹ ਬਹਤ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਲਾਲੇ ਜੈ ਕੁਛ ਅਰਸਾ 
ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇ' ਤੋ' ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਵੇ' ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 
ਤਾਂ ਬੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਮ੍ਿਤਸਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋਚਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦ 
ਲੋਕ ਸਲਾਮਤੀ ਸਮਬਕੇ ਏਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਬਸੇ ਸੇ । ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਏਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸੇ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਅਤਿ ਥੋਂੜੇ ਹਨ । ਤਦੇ' ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ 
ਹਣ ਤਕ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਨਾਮ ਤਲਾ ਲੱਗਕੇ ਤਲਾਂ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ (ਦੇਖੇ 
ਉੱਪਲ! ਖੁਤਬਾ) । ਅੰਕ ੧੧ ਵਿਚ ਜੇ ਪਦ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਵਰਤਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ੧੯੦੫ 
$“ ਪਿਛੋ ਪਿਆ ਨਾਮ ਹੈ।ਹੁਣ ਤਕ ਦੁਰਗਿਆਣੇ ਤੋਂ" ਭਾਵ ਇਸ ਤਾਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈਂਦ ਹੈ।ਕਫਿ 
₹ ਲਿਖਦੇ ਹਲ “ਤਹਿ ਦੁਰਗਿਆਣਿ ਦਰਗਾ ਸਬਾਨ'=ਛਉਥੇ ਦੁਰਗੁਆਣੇ ਦੁਰਰਾ! ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, 

(ਦਾਥੀ ਟੱਥ ੯੯ ਅਗਏ ਪੰਨੇ ੯ ਨੇਠਾ। ਘਫਫਾ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੫੫ ) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੪ 

ਧਰਿ ਚੈਡਿ ਉਪਰ ਜੁ ਰੈਗ ਲਾਲ” । ਗਨ ਪੂੰਗ ਨਾਲੀਅਰ' ਸੋ ਚੜਾਇ 
ਹਰਖੰਤਿ ਕੀਨਿ ਸਭਿ ਜਗਤ ਮਾਇ ॥ ੧੬॥ ਕੀਨ ਸ ਕਰਾਹ ਤਾਹੋ ਬਾਂਟ 

ਦੀਨਿ।ਗਨ ਲੋਕ ਸੈਗ ਸਭਹੂਨਿ ਲੀਨਿ । ਦਿਜ ਪਾਠਕ ਤਿਨ ਕੌ ਦਰਬ 

ਦੇਯ । ਸ਼ੁਭ ਬਸਤ ਮਧੁਰ ਭੋਜਨ ਅਚੇਯ ॥੧੭॥ ਸਭਿ ਕੌ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਿ ਹੈ 
ਪਰਸਨ” । ਕਹਿ “ਮਾਤ ਭਗਵਤੀ ਧੈਨਿ ਧੈਨਿ” । ਇਕ ਬਾਰ ਕੀਨਿ ਜੈਕਾਰ 
ਬੋਲ।ਪੁਨ ਹਟੇ ਨਗਰ ਦਿਸ਼ ਬਾਂਧਿ ਟੋਲ।੧੮॥ਬਜਿਯੰਤਿ ਬਾਂਜ 
ਦੂਰਿ(ਦਿਜਿਈਤਿ ਦਾਨ ਦੀਨਾਨ ਭੂਰ]। ਗਾਵੈਤਿ ਗੀਤ ਧਰਿਮੋਦ ਚੀਤ। 
ਪੁੰਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਿਬੈਸ ਰੀਤਿ॥੧੯॥ਘਰਆਨਿ ਅਧਿਕ ਸਨਮਾਨਕੀਨਿ£ 
।ਬਹ ਕਾਰਿ ਕਰਾਹ ਸਭਿ ਪਾਨ ਦੀਨ । ਬਧਾਈ ਸਹਤ ਆਸ਼ਿਖ ਉਚਾਰ। 

“ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਬਯ ਉਦਾਰ ॥ ੨੦ ॥ ਕੌਨ੍ਯਾ ਹਕਾਰਿ ਦੀਨਸਿ 
ਮਹਾਰ । ਸ਼ੁਭਿ ਬਸਤ ਬਿਕੂਖਨ ਦੇਯ ਚਾਹੁ । ਤਿਨ ਕੌ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕੀਨਸਿ 

੧ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਲੇਰ । ਪਰਮ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਦਿ। 5ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ੧(ਮੋਬੋਧੀਆਂ ਦਾ)। _ 
“ ਸੀਤਲ। ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਠੋਗੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਸੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ “ਗੇ ਲਾਲ 

ਕਪੜੇ ਤਾਣਦੇ ਮੇ । ਮਤਲਬ ਸੀ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਰ ਤੇ ਪਵੇ । ਹੁਣ ਪੱਛਸ ਤੋਂ ਬੀ ਆਵਾਜ਼ 
ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਗੂਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਦ ਰਖਿਆਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਰਾਮ 
ਆਉ ਦਾ ਹੈ । 1 ਪਾ:- ਦੁਖਯੋਤ ਕੁਰ=ਕੂੜੇ (ਪੁਰਸ਼) ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
"੨2; | ਪਿਛਲੇ ੫ਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਤੂਤ] 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਰਗਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਤਟੱਸਥ ਲੱਛਣ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗਥ ੧੯੦੦ ਬਿ: ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ । ਹੇਕੇ ਕਫਿਜੀ ਪੂਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਦੂਕੇ ਨਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਥ 
ਵਿਚ ਉਓਹਨਾਮ(ਦਰਗਿਆਣਾ)ਵਰਤੀਣ' ਜੋ ਕਵੀਜੀ ਦੇ ਪੁਲੇਕਰਾਮਨ ਤੇਂ ਪੰਜਸਾਲ ਪਿਛੇਂਪਿਆਂ 
ਹੈ, ਬੜਾ ਪੱਕ! ਸੈਸਾ ਉਤਪਤ' ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰ ਲੋਖ ਸੀਤਲਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਆਂਖੇਪਕ ਹੈ। 

ਸੀਤਲਾ ਪੁਜਨ ਵਾਲੋਦਿਨ ਮਿੱਠੀਆੰ ੇਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੇੜਦੇ ਹਨ, ਕੜਾਹ ਕਰਨਾ ਭਾ 
ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਗਰਮ ਸੇ ਫਰਤਨੀ ਮਨ੍ਹੇ ਹੈਕੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲ ਬੀ ਬੇਹੇ ਦੇ ਦੇ ਹਨ।ਇਸਤੇ 
ਬੀ ਪਤਲੱਗਦਾ ਹੈਕਿ ਇਹ ਪੂਮੈਗ ਕੋਈ ਮਹ/ਨਕਵੀ ਨਹੀ` ਲਿਖ ਰਿਹ,ਪਰਕੋਈ ਛੇਟਾਲੇਖਕ 
ਆਖੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚ ਅਣਜਾਣੇ ਭੁਲਾੰ ਛੱਡੀ ਜ। ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੧੭) । 
ਯਾਦ ਰਹੇ-ਦਰੰਗਆਣੇ ਦੇ ਤਲਾ ਪਾਸ ਮਸਾਂਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਲਾਨੜੋਇਆੰਦੇ ਇਸ਼= 
ਨਾਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮ ਦੇਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਜੇ ਦੁਰਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਲਾਬ ਏ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ 
$ ਜਿਥੇ $8 ਕਦੇ ਥਿ ਵਿਚ ਸਾਂੜ੍ਹੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਣਿਆਂ ਹੈ । ਕਈ ਇਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 
ਸ਼ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਕ੩ ਦੇ ਪੂ-ਧਕਾਂ (ਨਵੀਨ ਅਕਾਲੀਆਂ) ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਭਰਕੇ 
ਝੇ ਕਿਸੇ ਚੁੱਕ ਵਿਚ ਆਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਰਢਿਆ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੫੬) ___ਫਾਸਿ3। ਅੱਸੂ ੧੪. 
ਮਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਸੇ ਮ੍ਰਿਦ-ਬਚ ਬਖਾਨ ॥੨੧॥ ਦਿਜ ਘਰ ਜੁ ਪਾਠ 
ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨ । । ਤਿਨ ਕੌ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਿ ਦਰਬ ਦੀਨਿ। ਸਭਿ ਅਪਰ ਜਾਤਿ 
ਜਾਚਿਕ ਜਿ ਆਇ।ਸਨਮਾਨ ਸਾਥ ਤਿਨ ਧਨ ਦਿਵਾਇ॥੨੨॥ਦੋਹਰਾ॥ਕਯੋ 
ਕੁਲਾਹਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੇਨ ਦੇਨਿ ਕੀਭੀਰ।ਸਤ ਪਰ ਵਾਰਤਿ"ਦਰਬ ਬਹੁ 
ਬਖਸ਼ਤਿ ਸੁੰਦਰ ਚੀਰ ॥ ੨੩ ॥ ੫ਧੜ ੬੮ ॥ ਉਤਸਾਹ ਅਧਿਕ ਰ)ਰ ਘਰ 
ਕਰੇਤਿ।ਸਿਖ ਮਿਲਹਿੰ ਆਇ ਪੁਜਾ ਚਢੈਤਿ।ਨਰ ਨਾਰਿ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਜਸ 
ਬਿਸਾਲ।ਮਿਲਿ ਸਕਲ ਕਹਤਿ ਸੁਖਦਾ ਰਸਾਲ” ॥੨੪॥ ਪਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਤਿ 
ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹਾਨ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਾਹ ਹੁਇ ਕਰਹਿ ਖਾਨ। ਅਰਦਾਸ 
ਹੋਤਿ ਬਾਂਛਤਿ ਜੁ ਕੋਇ । ਕਰਨਾਨਿਧਾਨ” ਪੁਰੈਤਿ ਸੋਇ॥੨੫॥ ਸਕਿ ਦੇਸ਼ 
ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਤਜਿ ਮਸੈਦ । ਗੁਰ ਕਾਰ ਚਲੀ ਆਵਹਿ ਬਿਲੀਦ। ਸਿਖ ਮੁੱਖਿ 
ਡਿਨਹੁੰ ਸਿਰਪਾਉ ਦੇਤਿ।ਬਹੁ ਸੈਗਿ ਖ਼ੈਗਤਾਂ ਸੋਇ ਲੇਤਿ ॥ ੨੬ ॥ ਦੇਸ਼ਨਿ 
ਬਿਦੇਸ਼ ਬਡਿ ਟੋਲ ਬਾਂਧਿ । ਧਨ ਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰ ਕੋ ਅਰਾਧਿ। ਅਤਿ ਦੁਲਭ 
ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਪਾਸ । ਅਰਪੰਤਿ ਦੀਨ ਹਇ ਦਰਬ ਰਾਸ ॥੨੭॥ ਹੁਇ 
ਦੀਪਮਾਲ ਸੇਕ੍ਰਾਂਤ ਮੇਖ” । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਤਬਿ ਆਵਹਿ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ਗੁਰ ਤੀਰ 
ਭੀਰ ਭਰਿ ਜਾਇ ਭੂਰ । (48 ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਵਹਿੰ ਜ਼ਰੂਰ॥੨੮॥ਸਕਿ 
ਘਟਨ ਜਾਨਿ ਗਨ ਸਿੱਖਰ ਆਇ' । ਬਾਂਛਤਿ ਸੁ ਦੇਤਿ ਆਨੰਦ ਉਪਾਇ। 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤਿ ਸਤਿਨਾਮ ਕੇਰ । ਸਿਮਰੈਤਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਬਡੇਰ ॥ ੨੯॥ 
“ਤਜਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭੁ ਮੋਹ । ਅਪਮਾਨ ਮਾਨ ਇਕ ਰਸੀਹ ਹੋਹੁ । 
ਹੌਂਮੇਂ ਨਿਵਾਰ ਭਾਣਾ ਸ ਮੰਨ। ਪ੍ਕੁ ਕਰਜੋ ਜਾਨਿਨਿਤ ਰਹੁ ਪ੍ਸੈਨ॥੩੦॥ 
ਨਹਿ ਅਪਰ ਕੋਇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਜ ਦੋਯ । ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਖ ਤਿਸ ਨਾਮ ਲੋਯ। 
ਅੰਨਯਾਇ ਕਰਤਿ ਨਹਿ ਕਬਹ ਜੋਇ। ਸਭਿ ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਿਤ ਕਗੰਹ 
ਸੋਇ॥੩੧॥ਅਸ ਦੀਨ ਬੈਧੁ ਤਿਸ ਕਰਹੁ ਮੀਤ।ਪੁਨ ਢਿੰਤ ਛੋਰਿ ਧਰਿ ਨਾਮ 
ਦੀਤ!। ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਦੇਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰ । ਉਰ ਧਰਹਿੰ ਜ.ਲਰ ਤਿਨ ਕੇ 
ਉਧਾਰ ॥੩੨॥ ਸਿਖ ਕਰਾਮਾਤ ਜੁਤ ਭੇ ਕਿਤੇਕ । ਨਹਿ ਤਜਹਿਂ ਗੁਰੂ ਪਗ 
ਧਰਹਿਂ ਟੇਕ । ਅੰ।ਮ੍ਰਤ ਬਥੀਕ ਜਥਿ ਸਾਦ ਪਾਇ । ਅਸ ਕੌਨ ਮੂਢ ਤਹਿ 

ਭਵਾਣਦੇ ਹਨ । ”ਸ਼ਖਾਂ ਦੇ ਢਾੜੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ (ਜਸ) । < ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ । 
ਵਿਸਾਖੀ । “ਸਭ ਘਣਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਔਰਜਨ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 
ਸਿਖਾੰ ਨੂੰ । “ਪੂਕੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਕੇ । 



__ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੧੯੫੭) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੁ ੧੫ 
'ਤਕਾਗ ਜਾਇ॥੩੩॥ਸਿਖ ਰਹੈ ਪਾਸ ਸੇਵੰਤਿ ਸੇਵਗੁਰ ਲਖੇਂਸਕਲ ਦੇਵਾਨ 
ਦੇਵ । ਉਰ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਜਿਨ ਕੇ ਨ ਲੇਸ਼ । ਨਰ ਰੂਪ ਸ ਨਟ ਜਜੋਂ ਕਾਛ 
ਬੇਸ" ॥੩੪॥ ਨਿਤਪ੍ਰੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵਤਿ ਬਿਸਾਲ। । ਜਿਨ ਬਡੇ ਭਾਗ ਨਿਤ 
ਰਹਤਿ ਨਾਲ। ਧਨ ਬਿੰਦ ਆਇ ਨਹਿ ਛੁਵਤਿ ਹਾਥ । ਸਭਿ ਦੇ ਲਗਾਇ 
ਉਪਕਾਰ ਸਾਬ॥੩੫॥ ਸੁਨਿ ਜਸੁ ਬਿਸਾਲ ਦੌਹੀ ਜੁ ਕੂਰ । ਬਿਨ ਅਗਨ 
ਜਰਤਿ ਦੁਖ ਪਾਇ ਕੁਰ । ਦਰਬੁੱਧਿ ਮੂਢ ਬਿਨ ਹੋਤੁ ਦੋਹਮਤਸਰ ਮਹਾਨ 
ਕਰਿ ਨਿਫਲ ਕੋਹ'ਂ॥੩੬॥ਕੌ ਕਹੈ ਤਿਨਹੁਂ ਕੋ ਸੈਗ ਜਾਇ।ਤਜਿਮਾਨ ਕ੍ਯੋਂ 
ਨ ਪਗ ਪਰਹੁ ਆਇ।ਉਰ ਅਨੰਦ ਲਹਹੁ ਦੁਖ ਹੈ ਨ ਕੋਇ।ਸਗਰੇ ਪਦਾ- 
ਰਥਨਿ ਲੋਹਿ ਸੋਇ? ॥੩੭॥ ਕੜਾ ਕਰਹਿ ਜੈਤੁ ਜਿਨ ਕੇ ਨ ਭਾਗ । ਜਸ 
ਸੁਨਤਿ ਜਰਤਿ ਉਰ ਹੀਨ ਆਗ!੧ਤਯੋ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰਕੋ ਬਧੈਤਿ।ਕਿਸ 
ਜਤਨ ਸੂਰ ਮੂਰਖ ਛਪੰਤਿ“॥੩੮॥ਪੁਰਿ ਰਾਮਦਾਸਕੇ ਹੋਏਭੀਗਬਹੁ ਬਸਨ 
ਲਾਗਿ“ਲਖਿ ਗੁਰਨਿ ਤੀਗਸਿਖ ਮਨ ਬਿਕਾਰ ਮਿਿਗ ਤਿਨਹੁੰ ਸਿੰਘ। ਅਸ 
ਗੁਰ ਦਰਸ ਸੈਂਤੋਖ ਸਿੰਘ॥੨੯॥ ਦੋਹਰ॥ ਕਛਕ ਦਿਵਸ ਬੀਤਤਿ ਭਏ ਗੁਰ 
ਕੌ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਆਗਲ ਕਥਾ ਦੇ ਜੁ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰ॥੪੦੮॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰ ਪੂੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰ ਥੇ ੜ੍ਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਸੀਤਲਾ ਪੂਜਨ” ਪ੍ਰਮੇਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ 
ਚੇਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ ॥ ੧੪ ॥ ੧੫. (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ | । 
ਦੌਹਰਾ॥ ਲੁਘੁ ਦੁੰਦਭਿ ਦਇ ਮੈਂ ਬਾਜਤਿ ਗੁਰ ਕੇ ਪੌਰ ॥ ਸਬਦਾਂ 
ਨਫੀਰਨ ਕੌ ਮਿਲਹਿ, ਗਾਇ ਸਬਦ ਸਿਰਮੌਰ॥੧॥ ਨਿਸਾਨੀ ੬੮ ॥ ਬਜਹਿ 
ਕੁਲਾਹਲ” ਹੋਤਿ ਹੈ ਮੰਗਲ ਉਪਜੈਤੇ[। ੫੩ਨੀ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੇ ਸੁਨੀ ਉਰ 
ਸ਼ੋਕ ਬ੍ਪੋਤੇਨਹਿ ਨ ਬਡਾਈ ਸਹਿ ਸਕਹਿ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰੀ।ਨਹਿੰਪੂਰੀ 
ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਜੋ ਧਾਰੀ॥੨॥ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵਨਿ ਚਿਤਵਤੀ ਚਿੰਤਾ 
ਗ਼ਲਤਾਨੀ । ਬਸ ਨ ਬਸਾਵਹਿ ਬੁਰੇ ਪਰ" ਦੁਰਮਤੀ ਅਯਾਨੀ ।-ਜਤਨ 
ਬਾਦ ਹੀ ਜਾਤਿ ਹੈ ਨਹਿੰ ਪੂਰਜੋ ਕਾਜਾ । ਅਥਿ ਢਿਨਪ੍ਰਤਿ ਬਹੁ ਬਧਤਿ ਹੈ 
`ਮਨੂਖ ਰੂਪ ਹੈ; (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਨਟ ਵਾਂਝੂ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । "ਕੰਧ । “ਬਿਨਾ ਅਗਨ ਗੇ 
ਦੇ ਵਿਚ ਪਏ ਸੜਦੇ ਹਨ । “ਛਪ ਸਕਦੇ ਹਨ $ ਭਾਵ, ਨਹੀ ਛਪਾ ਸਕਦੇ । “ਵੱਸਣ 

ਲਗੇ । ਘਮਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜੋ ਹਰਨ ਹੈ ਤਨ੍ਹਾਂ ਨੰ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ) ਸ਼ੈਰ 
ਰੂਪ ਹੈ । “(ਵਾਜੇ) ਵਜਦਿਆਂ ਮੰਗਲ । ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਗੁਹੂ ਜੀ ਦੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨੇ ਪਰ । 

ਆਂਪਾ£ ਸਦੁਨ । 1 ਇਹ ਰਿਵਾਜ (ਨਵੀਨ) ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤ। ਹੈ, 
ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਹ ਵਾਜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜੇ ਤ' ਬਾਹਰ ੭.੮ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਵਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । 

ਲਿਆ ਦਈ. ਦਾਦੀ) ਆ'ਡਕਚਤਕ੍$%੫੍੫%੫੨੫੨.-.-.-.-.ੱੱ.......।।।(।।।।(।।((।(ੱੱੱੱੱ'ੱੱ..ੱ.%ੱਾ.ਾ.```` 4 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਡਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੫੮ ) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਮੁ ੧੫ 

ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਸਮਾਜਾ॥੩॥ਤਸ ਲਾਯਕ ਸਤਿ ਤੇ ਸੰਦਰ ਬਲ ਕਾਰੀ । 

ਕਿਤਿਕ ਬਰਖ ਮਹਿ ਹੋਇਹੈ ਸੁਧਿ ਲੋਹਿ ਸੈਭਾਰੀਗੁਰਤਾਂ ਰਹਿ ਹੈ ਤਿਨਹੁੰ 

ਢਿਗ ਕਲ ਚਲਹਿ ਅਗਾਰੀ । ਹਮ ਛੂਛੇ ਜਿਸ ਭਾਂਤਿ, ਤਿਮ ਸੈਤਤੀ 
ਹਮਾਰੀ ॥ ੪॥ ਕਹਾਂ ਕਰਹਿੰਗੇ ਬਾਪੁਰੇ' ਜਾਚਹਿ ਘਰ ਜਾਈ । ਰਲਆਂ 

ਪਿਖਹਿੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀ ਦੀਰਘ ਦੁਖ ਪਾਈ । ਅਬਿਤੋ ਥੋਰੇ ਜਤਨ ਤੇ ਹਾਏ 

ਆਾਵੜਿ ਕਾਂਜ। ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਇਕ ਹਤੇ ਤੇ ਸਗਰੇ ਸੁਖ ਸਾਜਾ॥੫॥ਲਘ 

ਦਰਖਤਜਬਿ ਉਗਤਿਹੈ ਬਲ ਅਲਪ ਉਖਾਂਰੇ'।ਗਾਢੋ ਹੋਵਹਿ ਮੂਲ ਤੇ ਨਰ 

ਲਗਿ ਤਬਿ ਹਾਰੇ-। ਇੱਤਜਾਦਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਹਿ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਸੋਉ । ਜਮ 
ਪਪੀਲਕਾਂ ਸੈਲਕੋ ਚਹਿ ਭਗਨਤਿ ਕੋਉ॥੬॥ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਬੀਆਂ ਬੈਠਿ 

ਕਰਿ ਨਿਜ ਪਤਨੀ ਪਾਸੂਕਰਤਿ ਆਪਨੀ ਸੁਖ ਸਹਤ ਬਿਲਾਸੂ। 
੫ਮਰਜਨ ਗੁਰੁ ਕਹਾਵਤੋ ਮਮ ਪਦ ਸਿਰ ਧਾਰੇ । ਕਿਮ ਸਿਖ ਹਮਚੇ ਤਾ1ਹ 

ਕੇ ਹਇ ਨੰਮਿਰਿਅਗਾਰੇ ॥੭॥ ਜੋ ਸਿਖ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਮਤੀ ਜੁਤਿ ਮੋਹੂ ਕਹੁ ਮਾਨ 
ਕਰਾਮਾਤਿ ਸਾਹਿਬ ਲਥੇ ਗਨ ਭੇਫਨਿ ਆਨੇ । ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਵਹੇ ਕਾਮਨਾ 

ਬਹ ਕਹਤਿ ਸੁਨਾਏ।-ਅਮੁਕ ਸਥਲ ਜਹਿੰ ਬਿਖਮ ਥੋ ਤਹਿ ਭਏ 

ਸਹਾਏ-॥੮॥ਇਮਸਨਿਕੈਕਰਮੋ ਖਿਬੀ“ਕਯਾ ਕਰਤਿ ਬਡਾਈ।ਏਕ ਸੱਲ 

ਛਾਤੀ ਠੁਕਯੋ ਸੋ ਨਹਿ ਨਿਕਸਾਈ । ਜਤਨ ਅਨੇਕਨਿ ਕਰਿ ਥਕਮ 

ਸਭਿ ਬਾਦ ਗਏ ਹੈਂ। ਲਖਹੁ ਨ ਸੈਕਟ ਅਤਿ ਬਡੇ ਨਿਤ ਬ੍ਰਿਧਤਿ ਭਏ ਹੈਂ 
॥ ੯॥ ਪ੍ਰਥਮ ਭਨਜੋ ਤੁਮ ਬਾਕ ਕੋ-ਸੁਤ ਨਹਿ ਉਪਜੈ ਹੈ-ਮਕੂਰੋ ਭਯੋ ਨ 
ਕਛੁ ਫਰਜੋ ਅਬਿ ਸੋ ਮੁਦਤੈ ਹੈਂ'-ਗੁਰਤਾ ਹਮਰੇ ਆਇ ਹੈ-੭ਸੋ ਭੀ ਨਹਿੰ 

ਹੋਵ॥ਚਹਤਿ ਹੁਤੋ-ਹਤਿ ਹੋਹਿਗੋ-ਅਬਿ ਮ੍ਰਿਖਾਦੈਸੁਜੋਵਾ।੧੦॥ਜਤਨ ਧਾਇ 

ਕੇ ਪਠਨ ਕੌ ਤਬਿ ਭਯੋ ਸੁ ਬਾਦੂ।ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸੇ ਤਿਸੀ ਕੇ ਬਾਲਕ ਅੰਹ- 
ਲਾਦੂ'। ਬਹੁਰ ਸਰਪ ਕੈ ਤ੍ਰਾਸ ਤੇ ਜੀਵਤਿ ਹੀ ਜੋਵਾ। ਪਰਾਲਬਧ ਕੇ ਬੋਗ 

ਤੇ ਤਿਸ ਕੋ“ ਹਤਿ ਹੋਵਾ ॥੧੧॥ ਕਹਯੋ-ਨਿਕਸਿ ਹੈ ਸੀਤਲਾ ਸਿਸ ਪ੍ਰਾਨ 
ਬਿਨਾਸੈਂ-।ਸਕਲ ਅੰਗ ਸੁੰਦਰ ਰਹੇ ਕੁਛ ਬਿਘਨ ਨ ਤਾਸੈ''। ਇਹ ਸਭ 

ਤਮਰੇ ਬਾਕ ਥੇ ਕਯੋਂਹੁੰ ਨ ਸਚ ਥੀਵੇ। ਜਿਸਹਿ ਚਹਿਤਿ ਸੈਘਾਰਿਬੇ ਬਿਨ 
ਐਂ (38111 

੧ਛਿਚਾਰੇ । “ਥੋੜੋ ਬਲ (ਨਾਲ) ਉੱਖੜ ਜਾੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ । “ਅਮੁਕੇ ਬਲ ਵਿਖੇ ਜਦ ਅਖ 

ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ । “ਅਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੬ਜ਼ੂਠਾ ( ਵਾਕ )। _ ਬਿਅਰਥ । 

੯%ਨੈਦ (ਰਿਹਾਂ) । ₹ਡਾਵ ਸੱਪ ਦਾਂ। ““ਤਿਸ ਨੂੰ । 



__ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੫੯) ਰਾਸਿ ਤ। ਅੰਸੂ ੧੫, _ 

ਰੁਜ ਸੋ ਜੀਵੇ ॥੧੨॥ ਜਿਸਕੀ ਚਿੰਤਾ ਰਾਤਿ ਦਿਨ ਬਾਸਹਿ ਉਰ ਮੇਗੇਧੂਨ 
__ਸਮ ਛਾਤੀ ਧੁਖਤਿ ਰਿਪ ਘਾਤ ਹੇਰੇ'। ਅਪਨ ਬਡਾਈ ਬਾਦ ਹੀ ਕਿਮ 

ਆਪ-ਸਨਾਵੈਂ।ਜਿਸਤੇ ਸਗਰੀ ਕੁਲ ਦੁਖਹਿ ਸੋ ਚੀਤ ਨ ਆਵੇ॥੧੩॥ਸਠਿ 
ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਧੀਰਜ ਦਈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸਮੁਝਾਈ । ਬਚੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਸ ਪੁੱਤ੍ਰ ਕੇ 
ਬਹ ਕਰੇ ਉਪਾਈ । ਪਾਠ ਕਰੇ ਬਹ ਚੈਡਿ ਕੇ ਦਿਜ ਹ੍ਹੈ ਸਮੁਦਾਈ । ਦਾਨ 
ਦੀਨਿ ਅਨਗਿਨਤਿ ਹੀ ਮਮ ਬਚ ਨਿਫਲਾਈ'॥੧੪॥ ਤਉ ਸੁਨਹ ਮਮ 
ਬਾਕ ਕੌ ਤੈ' ਚਹਿ ਤਿਹ ਹਾਨਾ । ਸੋ ਕਾਰਜ ਸੈ ਕਰਹੁੰਗੋ ਬਚ ਹੈਂ ਨਹਿੰ 
ਪਾਨਾ। ਪ੍ਥਮ ਜਤਨ ਸਭਿ ਬਾਦ ਭੇ ਇਹੁ ਹੋਇ ਨ ਬਾਦਪਹੁੰਚਹਿ ਜਮਕੇ 
ਧਾਮ ਕੌ ਤੁਝ ਹੁਇ ਅਹਿਲਾਦੂ ॥੧੫॥ਸੱਲਯ ਉਖਾਰੋਂ ਬੈਸ ਕੌਂ ਗੁਰਤਾ ਹਮ 
ਲੈਹੈਂ। ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਸਕਲ ਤੇ ਪੁਜਾਂ ਕਰਵੈ ਹੈਂ।ਬੇਦੀ ਤੇਹਣ ਬੈਸ ਮਹਿ 
ਭੱਲਯਨ ਕੇ ਨਾਂਹੀ । ਗੁਰਤਾ ਸੋਢੱਠ ਕੇ ਅਹੈ ਹਮ ਤੀਨਹ ਮਾਂਹੀ॥ ੧੬॥ 
ਮਹਾਂਦੇਵ ਭੋਰੋ ਅਹੈ ਨਹਿ ਚਾਹ ਕਰੈਤਾ । ਅਰਜਨ ਹਇ ਬਿਨ ਪੁੱਤ ਤੇ 
ਅਧਿਕੈ ਦੁਖਵੇਤਾ। ਬੈਸ ਬਿਤੇ ਤਨ ਬਿਨਸ ਹਰੈ ਇਸਥਿਰ ਨਹਿ ਕੋਈ।ਪਨ 
ਹਮ ਹੀ ਗਰ ਹੋਹਿੰਗੇ ਕੋ ਦਤਿਯ ਨ ਹੋਈ॥੧੭॥ਤਜਹੁ ਚਿੰਤ ਉਰ ਹਰਖ 
ਧਰਿ ਲਖਿ ਸਚ ਮਮ ਬਾਨੀ । ਬਿਖ ਦੇ ਕਰਿ ਬਾਲਕ ਹਤੋ` ਸਭਿ ਕੇ 
ਅਗਵਾਨੀ''ਬਿੱਪ ਖਿਭਾਵਾ ਇਕ ਅਹੈ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੇਰ।ਦੇ ਕਰਿ ਦਰਬ 
ਲਭਾਇਹੋਂ ਮਾਨਹਿ ਬਚ ਮੇਰਾ੧੮॥ਸਨਿ ਕਰਮੋ ਇਸ ਜਤਨ ਕੌ ਜਾਨਜੋ 
-ਹੱਤਿ ਹੋਵੈ। ਸੱਲ ਰਿਦੇ ਚਿਰਕਾਲ ਕੌ ਇਸ ਬਿਧਿ ਤੇ ਖੋਵੈ-। ਕਰਿ ਮਸ- 
ਲਤਿ ਮੋਦਤਿ ਉਠੇ ਹਰਿ ਚਿੰਤ ਮਹਾਨੀ । ਜਾਨਜੋ ਕਾਰਜ ਹਇ ਗਜੋ 
ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਹਾਨੀ॥੧੯॥ ਇਕ ਦਇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਜਬਹਿ ਕਛ ਅਵਸਰ 
ਪਾਯੋਪਰੀ ਰਾਤਿ ਪਠਿ ਦਾਸ ਕੋ ਸੋ ਬਿੱਪ ਬੁਲਾਯੋਸਨਮਾਨਜੋ ਮਿਦੁ ਬੈਨ 
ਤੇ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਯੋ/ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਵ ਤੇਰੋ ਅਹੈ ਹਮਰੇ ਉਰ ਭਾਯੋ॥੨੦॥ 
ਹਮ ਦੇਖਤਿ ਹੈਂ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ _ਬਹੁ ਸੇਵ ਕਰੈਤਾ । ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਬਿਚਰਤਿ 
ਰਹੈ' ਇਤ ਉਤ ਹਿਤਵੈਤਾ।ਤੋਹਿ ਰਾਂਖਿਬੇ ਪਾਸ ਕੋ ਚਿਤ ਚਹਤਿ ਹਮਾਰੋ। 
ਕਰਵਾਵਹਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੌ ਠਿਤ ਰਖਹਿੰ ਸੁਖਾਰੋ ॥੨੧॥ ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੁਛ 

ਲਾਜ਼ ਯੋਗ ਵੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ । ਤਨਿਸ਼ਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । “ਤੂੰ (ਜੋ) ਤਿਸਦਾ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ'। 
ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । “ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੬੦) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੧੫, 

ਦੇੜਿ ਹੈਂ ਠਾਨੇ ਬਡਿ ਸੇਵਾ" । ਨਹਿੰ ਪਰਖਤਿ ਤੁਝ ਕਿਗੰਤਾਂ ਕੇ' ਹਮ 
ਜਾਨਹਿੰ ਕੇਵਾ? । ਬਿੱਪ ਭਨਯੋ“ਸਨਿ ਗੁਰੂ ਜੀ|ਚਾਹਤਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ। ਜੂ ਕਛੁ 

ਕਹਹਿੰ[ਕਾਰਜਕਹੋਂ ਆਲਸ ਬਿਸਰਾਨਾ॥੨੨॥ਅਪਰ ਥਾਨਨਹਿ ਜੀਵਕਾ 
ਮੈਂ ਭਯੋ ਖਿਡਾਵਾ । ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਰਾਖੋਂ ਗੋਦ ਮਹਿੰ ਬਹੁ ਕਰਿ ਪਰਚਾਵਾ ।ਖਰੋ 
ਫਰਤਿ ਹੋਂ ਸਦਨ ਮਹਿੰ ਜੈਘਾਂ ਕਿ ਜੈ ਹੈਂ। ਰਾਖਤਿ ਉਰਧ ਉਠਾਇ ਕੌ 
ਨਹਿੰ ਬੈਠਨ ਦੋਹੈਂ£॥੨੩॥ ਦੀਰਘ ਬੂਲ" ਸਰੀਰਹੈ ਜਿਸ ਭਾਰ ਘਨੌਰਾ । 
ਕਰੋਂ ਖਿਲਾਵਨਿ ਗੋਦ ਲੈ ਪਰਚਾਇ ਬੜੇਰ॥ਅਪਰਨਿ ਢਿਗ ਨਹਿ ਜਾਤਿ 

ਹੈ ਰਹਿ ਕੋਛਰ”ਮੋਰੀ । ਸਖ ਸੋਂ ਰਾਖਤਿ ਖੇਲਤੇ, ਜਾਤਿ ਨ ਕਿਤ ਓਰ” ॥ 

੨੪॥ ਪਨ ਪ੍ਿਥੀਆ ਕਹਿਬੇ ਲਗਜੋ “ਕਾਰਜ ਇਕ ਮੇਰਾਂ । ਸਿੱਧ ਹੇਤ ਸੋ 

ਤੋਹਿ ਤੇ ਲਿਹ ਧਨ ਬਹੁਤੇਰਾ। ਏਕਬਾਰਿ ਕਰਿ ਲੋਹਿ ਜੇ ਸੁਖ ਗੰਛ ਬਯ- 

ਸਾਰੀਕਰਨ ਸਖਾਰੋ ਤੋਹਿ ਕੋ,ਅਪਰਨਿ ਕਹੁ ਭਾਰੀ? ॥੨੫॥ ਬਿੱਪ ਕਹਮੋ 

੪,ਮਸ ਕਾਜ ਕਯਾ ਮੋ ਤੇ ਬਨਿ ਜਾਵੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਬ ਸਮੂਹ ਦਿਹੁ ਤੁਮਰੇ 

ਚਿਤ ਭਾਵੈ।ਕਜੋਂ ਨ ਕਰਹੁੰ ਗੋ ਮੈਂ ਤਿਸੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਉ।ਅਪਨੇ ਹਤ 
ਸਗਰੇ ਚਹਤਿ ਕਯਾ ਚੈਕ ਜੁ ਰਾਉ॥੨੬॥ ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਬੀਆਂ “ਪਰਥਮੇ ਸਪਬ 
ਕਰ ਲੋਹਿ ਜਨੇਉਂ'। ਮੈਂ ਭੀ ਉਚਹੌਂ' ਸਪਬ ਕੋ ਤੁਝ ਕੋ ਧਨ ਦੇਉ । ਮੋਰ 

ਡੋਰ ਚਹੁੰ ਸ਼ੋਨ ਤੇ ਸੁਨਿ ਹੈ ਨਹਿੰ ਪੰਚੋਂਧਦੋਨੋ ਕੋ ਬਿਸਵਾਸ ਹੁਇ ਸੈਸੈ ਨਹਿ 

ਰੈਚੋ ॥੨੭॥ ਸਪਥ ਕਰਨਿ ਤੇ ਹੋਤਿ ਦਿ੍ੜ੍,ਸੈਦੇਹਿ ਨ ਹੋਵੈਧੀਰਜ ਉਪਜੇ 

ਦਹਨਿ ਕੇ ਸਿਧ ਕਾਰਜ ਜੋਵੈਂ । ਲੇਹੁ ਜਨੇਉ ਹਾਥ ਗਹਿ ਨਹਿ ਕਹ 

ਬਖਾਨ।ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਬਲ ਬੁੱਧਿ ਤੇ ਤੁਮਰੋ ਹਤ ਪਵਾ 

ਨੇ ਬਚ ਕਹੇ ਗਹਿ ਹਾਬ ਜਨੋਉ। “ਗੋਪ ਬਾਤ ਜਿਮ ਤੁਮ ਕਹੋ;ਨਹਿ ਕੂ 

ਕਹੇਉ?ਜੇ ਮੁਝ ਤੇ ਹੁਇ ਆਇ ਹੈ ਤੌਂ ਮੈਂ ਕਰਿ ਦੇਹੰ।ਨਾਂਹਿ ਤ ਇਸ ਕੀ 
ਸਪਥ ਮੁਝ ਨਹਿ ਆਨ ਸੁਨੈ ਹੋਂ॥੨੯॥ਸੁਨਿ ਪ੍ਿਥੀਏ ਧੀਰਜ ਭਈ ਨਿਜ 

ਕਪਟ ਸਨਾਵ॥ “ਹੇ ਦਿਜ ! ਅਬਿ ਉਪਕਾਰ ਕਰਿ ਧਨ ਲਿਹੁ ਮਨ ਭਾਵਾ। 

ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਦੇਹ ਬਿਖ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੇਰਾ । ਸੱਲਯ ਰਿਦੈ ਕਰਤ। 

(ਤਲਬ) ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਤੂੰ) ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ' । ੧ ਸੇਵਾਂ ਦੀ ) ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ । 
ਤਬੁੜ। ਮੋਟਾ । “ਕੁਛੜ, ਰੋਦੀ । “ਸੈੱਹ ਖਾਹ ਹਥ ਵਿਚ ਜਨੇਊ ਲੈਕੇ । #ਪੰਜਵਾਂ ( ਕੌਨ ) ਨਾ 

ਸੁਣੇ । “ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ । ਮਂਪਾ:- ਕਰਤ ਹੇ । 1੫੪=ਕਹਹੇਂ । 

ਹੁੰਪੰਜ ਬਰਸ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੬੧ ) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੱਸੂ ੧੫, 

ਕਰਕ ਦੁਖ" ਦਿਖੇ ਘਨੇਰਾ ॥੩੦॥ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸੁਤ ਬਿਨ ਰਹੈ, ਗੁਰਤਾਂ 
ਹਮ ਪਾਵਹਿ । ਨਾਂਹਿ ਤ, ਇਨ ਕੇ ਬੈਸ ਤੇ ਕਤੋਂ ਹੁੰ ਨ ਕਰ ਆਵਹਿ । 
ਲੋਹ ਰਜਤਪਣ ਪੰਚਸੈ ਹਮ ਤੇ ਤਤਕਾਲਾ । ਸਰਬ ਆਰਬਲ ਲਗਿ 
ਰਹਹ ਸੁਖ ਦੇਹਿ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੩੧॥ ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਨੇ ਤੁਸ਼ਨਿ ਕਰੀ ਪੁਨ 
ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ ਭਾਬੈ । ਮੋਹਿ ਜਨੋਉ ਕੀ ਸਪਥ ਧਨ ਕਹਜੋ ਨ ਰਾਖੈ” । 
ਅਪਰ ਰੀਤਿ ਖਾਤਰਜਮਾ ਜਿਮ ਹੋਵਹਿ ਤੇਰੀ । ਹਮ ਨਹਿੰ ਕੁਰ ਬਖਾਂ- 
ਨਤੇ,ਕਯੋਂ ਚਿੰਤ ਘਨੇਰੀ॥੩੨॥ ਇਹ ਕਰਨੇ ਤੁਝ ਕੋ ਸੁਗਮ ਨਿਤ ਰਖਹਿਂ 
ਉਛੰਗਾਂ । ਕਿਸਹੂੰ ਬਿਧਿ ਮੁਖ ਦੀਜੀਏ ਨਹਿ ਦੇਖਹਿ ਰੈਗਾ । ਅਪਰ 
ਨ ਕੋ ਰਖਵਾਰ ਹੈ ਤੁਛ ਪਰ ਬਿਸਵਾਸਾ । ਦੇ ਬਿਖ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰੀਜੀਏ 
ਕਹਿ-ਸੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ-॥੩੩॥ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਬਿਖ ਦਈ ਸਭਿ ਸੂਲ ਪਛਾਂ- 
ਨਾਹਿਤੋਂ ਕਹੁ ਨਹਿ ਕਿਹ ਭਾਂਤਿ ਡਰ ਹਮ ੫ਖ ਕੌ ਠਾਨਰਿੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਵ 
ਨਾਮ ਲੇ ਡਾਂਟਹ ਬਹ ਤਾਂਹੀ । ਨਤ ਆਵਹ ਹਮਰੇ ਸਦਨ ਕਿਸ ਦੇਵਹਿੰ 
ਨਾਂਹੀ॥੩੪॥ਦਰਬ ਲੋਭ ਤੇ ਵਿਰ ਗਯੋ ਦਿਜ ਮੁਢ ਬਤੇਰ।ਕਹਜੋ:“ਗੈਗ 
ਸਧਿ ਨਿਤ ਰਖੇ ਲਖਿ ਸੈਖ਼ ਸਵੇਰਾ । ਨਹੀਂ ਅਪਰ ਕੀ ਚੌਕਸੀ# ਲਾਗੇ 
ਪਰ ਆ ਲਿਆ ਆ 
ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ “ਬਲ ਬੁੱਧਿ ਕਰਿ ਛਲ ਠਾਨਹੁ ਐਸੇ । ਘਰ ਮਹਿ ਬਿਖ ਦਿਹੁ 
ਲਖੈ ਨਹਿੰ ਰੈਗਾ ਕਿਮ ਜੋਸੇਪਨ ਤੁਝ ਕੋ ਕਿਛੁ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਵਹੁ ਮੁਝ 
ਪਾਸੂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਜ ਦਿਦ ਕਿਯੋ ਸਭਿ ਦੇ ਕੁਰਵਾਸ ॥ ੩੬ ॥ ਅਪਰ 
ਬਹੁਤ ਮਸਲਤ ਕਰੀ ਕਹਿੰ ਲਗਿ ਲਿਖਿ” ਸੋਉ । ਕਪਟ ਕਰਨਿ ਕਹੁ 
ਪਾਪਮੈ" ਪਾਪੀ ਬਡ ਦੋਉ । ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਪਰਪੱਕਕ ਕਰਿ ਦਿਜ ਗੁਰ ਘਰ 
ਆਵਾ।ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਜੋ ਬਿਖ ਦਈ ਸੋ ਸਿਰ ਧਰਿ ਲੜਾਵ॥੩੭॥ਦੋਹਰਾ।ਪਾਹਨ 
ਸੇ ਪੰਸੰਨ ਕਰੀ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਤਿਸ ਰਾਤਿ/ਪੁਰੀ ਬਾਂਧਿ ਸਿਰ ਮਹਿ ਧਰੀ- 
ਉਠਿਕਰਿ ਦੈਹੌਂ ਪ੍ਰਾਤ-॥੩੮॥ਰੈਨਸੈਨ ਕਰਿਪਰਿ ਰਹੇ ਐਨਗੁਰੁ ਕੇ ਬਿੱਪ੍ਰ 
ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤਿ ਜਾਗਤਿ ਭਏ ਕਰਯੋ ਪਾਪ ਚਹਿ ਛਿੱਪ੍ਰ॥੩੯॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਸੂਰਜ ਹ੍ੰਥੈ ਤ੍ਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਬਿੱਪੂ ਬਿਖ ਦੈਨਾਂ ਪੂਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚਦਸ਼ਮੇ ਅੰਜੂ ॥੧੫॥ 

"ਪੀੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਕਿਹਾ ਹੋਯਾ ਧਨ ਨਹ ਰੱਖਾੰਗਾ । “ਤਸੱਲੀ । ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੂਲ 
ਪੂਗਟਿਆ ਹੈ । “ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਅਸੀਂ $ੈਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ) । #ਖਬਰਦਾਰੀ । 
₹(ਸੈ) ਲਿਖਾਂ । ੯ਪਾ੫ ਵਿਚ ਕਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ(ਅ) ਪਾਪ ਰੂਪ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਰ। ___( ੧੯੬੨) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੧੬. 

੧ ੬, [ਕੁੱਤਾ ਜਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਖਾ ਮਰ ਗਿਆ|! 

ਦੋਹਰਾ॥ ਕੁਈ ਪਾਤ ਉਠਿ ਬਿੱਪੁ ਨੋ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਲੋ ਗੋਦ ਇਤ ਉਤ 
__ ਲਗੋ ਖਿਲਾਵਨੇ ਰੈਗਾਂ ਦਿਖਤਿਪ੍ਰਮੋਦ॥੧॥ਨਿਸਾਨੀ ੬੮॥ਦਾਸੀ ਦਧਿ ਲਯਾ- 
ਵਤਿ ਭਈ ਬਹੁ ਮਧਰ ਮਲਾਈ" । ਅਲਪ ਕਟੌਰਾ ਰਜਤ'ਕੋ ਜਿਸ ਮਹਿ 

ਨਿਤ ਖਾਈ। ਤਬਿ ਦਿਜ ਨਿਜ ਕਰ ਮੋਂ ਲਿਯੋ ਸਭਿ ਆਂਖ ਬਚਾਏ ਘਰ 
ਉਪਰ ਅਪਰ ਦਿਖਾਏ॥੨॥ਧਰਜੋ ਕਟੌਰਾ ਤਾਕਮਾੰਹਾ 
ਸੋ ਪਰੀ ਨਿਕਾਰੀਦਧਿ ਮਹਿ ਦੀਨਸਿ ਬਾਰਿ ਕਰਿ ਬਿਚ ਅੰਗੁਰੀ ਮਾਰੀ । 
ਨੀਕੋ ਦਿਯੋ ਮਿਲਾਇ ਕੈ ਨਹਿ ਲਖੀਅਹਿ ਨਯਾਟੇ। ਧਰਕਤਿ ਛਾਤੀ ਤ੍ਰਾਸ 
ਕਰਿ,ਇਤ ਉਤਹਿ ਨਿਹਾਰੇ ॥੩॥ ਬਿੱਪ ਵਿੱਪ ਕੋ ਕਰਤਿ ਭਾ ਗਹਿ ਹਾਥ 

ਕਟੋਰਾ। ਲਗਜੋ ਪਿਲਾਵਨਿ ਉਪਰੇ ਕਰਿ ਮੁਖ ਕੀ ਓਰਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ- 
ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਫਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਨਾਕ ਐੱਠ ਵੇਰਯੋ ਬਦਨ ਲਖਿ ਕੈ ਦਿਜ 
ਖਾਮੀਂ੪॥ ਵਿਜ ਨੇ ਬਲ ਤੇ ਮੋਰ ਮੁਖ ਕਿਯ ਸਮੁਖ ਕਟੌਰਾਂ । ਬਾਕ ਕ੍ਰ 

ਤੇ ਝਿਰਕਤੋ ਹਾਉ ਇਤ ਓਰਾਂ । ਆਵਹਿ” ਗਹਿ ਲੈ ਜਾਇਗੋ ਨਾੜੋਂਰ 
ਦਧਿਪੀਜੈਅਧਿਕ ਮਧੁਰ ਹੈ ਸ੍ਰਾਦਮੈਂ ਨਹਿ ਦੇਰਿਕਰੀਜੈ!॥੫॥ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਤਬੈ ਜਾਨਯੋ=ਮਖ ਲਾਵੈ” । ਛਲ ਤੇ ਬਲ ਕੋ ਕਰਤਿ ਹੈ ਬਿਖ 
ਦਜਨ" ਪਿਲਾਵੈ-। ਨਿਜ ਕਰ ਸੋਂ ਬਿਖ ਦਧੀ ਮਿਲਿ'ਦੀਨੌ ਸੁ ਹਟਾਈ । 

ਨਿੱਕਟ ਨ ਮੁਖ ਕੌ ਕਰਤਿ ਕੇ ਇਤ ਉਤ ਵਿਰਿ ਜਾਈ ।੬॥ ਬਿੱਪ੍ਰਕੌਂਧ ਕੌ 

ਕਰਿ ਤਬਹਿ ਤਾੜਤਿ ਝਿੜਕੌਤਾ । ਗਹੇ ਹਾਥ ਦੌੰ ਹਾਥ ਇਕ ਬਲ ਸਕਲ 
ਕਰੈਤ।ਦੜਿਯ ਹਾਬ ਸੋਂ ਦਧਿ ਗਹਜੋ ਮੁਖ ਬਲ ਕਰਿ ਲਾਯੋ।ਨੌਤ੍ਰ ਦਿਖ= 
ਵਤਿ ਲਾਲ ਕਰਿ ਬਡ ਤਾਸ ਉਪਾਯੋ ॥ ੭॥ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਖ ਬਲ ਧਰੇ 

_ਢਿੰਘਾਰ ਪੁਕਾਰੀ। ਸ਼ੋਰ ਕਰਜੋ ਉਚੇ ਮਹਾਂ ਰੋਦਤਿ ਰਵ ਭਾਰੀ" । ਦਧੀ 
ਲਗਾਈ ਅਧਰ ਸੋਂ ਦਿਜ ਅਧਮ ਸੁ ਜੋਰੇ'"।ਤਉ ਸ਼ਬਦ ਅਤਿਸਿਸ ਕਰਯੋ 
ਇਤ ਉਤ ਮਖ ਮੋਰੇ॥੮॥ਕਰ ਪਕਰੇ ਕਰਿ ਜੋਰ ਸੋਂ ਦਧਿਦਿਸ਼ਿ ਮੁਖਵੇਰੈ 
“ਕਾ ਹੋਵਡਿ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕ"ਉਚੇ ਇਮ ਟੇਰੈ/ਜੇ ਨਹਿ ਪੀਵਤਿ ਅਥਿ ਭਲਾਂ 

"(ਮਿੱਠੀ ਮਲਾਈ ਥਾਲੀ ਦਹੀਂ । "ਚਾਂਦੀ ਦਾ । “ਭਾਵ ਚੁਬਾਹੇ ਤੇ ਹ #ਯਰੀ ਵਿਚ । “ਬ੍ਹਮਫ 

ਦੀ ਖੁਟਿਆਈ । #ਹਉਆਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵੇਗਾ । “ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਂਵਦਾ ਹੈ । ਦਦੁਰਜਨ । ਖੋਟ 
੯ਗਿਹੁ ਲਕਨ ਮਿਲੀ ਦਹੀਂ । "?ਚੀਕ ਮਾਰੀ । "ਡਾਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਾਲ ਟੋਏ । "”ਹੇਠਾਂ ਨਾਲ 
ਦਿਜ ਪਾਪੀ ਨੈ ਜੇਹੇ ਜੋਰੀ । 



ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੬੩ ) ਰਸੰਸ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੬, 
ਆਵਤਿ ਹੈ ਹਾਉ" । ਗਹਿ ਲੇਵਹਿ,ਛੋਰਹਿ ਨਹੀਂ,ਮੈਂ ਤੋ ਚਲਿ ਜਾਉ੯॥ 
ਵੈਰ ਘੇਰ ਬਹੁ ਕਰਤਿ ਹੈ ਕਬਿਹੂੰ ਪਰਚਾਵੇ। ਹਾਥ ਗੀਵ ਦਿਢ ਗਹਿ ਰਹਜੋ 
ਦਧਿ ਸਮੁਖ ਲਿਜਾਵੈ-ਏਕਬਾਰਿ ਕਿਮ ਪੀਯ ਲੋ-ਚਾਹਤਿ ਚਿਤ ਮਾਂਹੀ। 
"ਬਹੁਰ ਕਗੰਹ ਰੋਦਨ ਅਧਿਕ ਮੁਝਗੋ ਡਰ ਨਾਂਹੀ-॥੧੦॥ ਕੌਪਤਿ ਕਰ 
ਤ੍ਰਾਸੰਤੇ ਰਿਦਾ ਧੈਰਜ ਸਭਿ ਨਾਸ਼ਾ -ਰੁਦਤਿ ਪਸਾਰਤਿ ਬਦਨ ਜਥਿ 
ਦਧਿ ਕਰਿ ਮੁਖ ਪਾਸਧਪਾਵੇਂ/ਕਿਮਹੁੰ ਲੰਘਾਇ ਲੇ ਉਦਰੈਤਰਿ' ਜਾਵੈ। ਪੁਨ 

ਉਦੋਂ 
ਤਬਿ ਦੇ ਦੂਰਿ ਸੁਨਾਈ.ਸ਼ੋਨ ਪਰੀ ਧੁਨਿ ਰੈਗਕੇਬੈਠੀਜਿਸ ਥਾਈਂ।ਆਤੁਰ 
ਸ਼ਬਦ ਦੁਖਾਰਤੋ ਜੋ ਸੁਨਯੋ ਨ ਜਾਈ । ਦੌਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਿਕਫ 
ਡੂਰਨ ਚਲਿ ਆਈ॥੧੨॥/ਹਰਿ ਗੁਵਿੰਦ ਕਿਤ ਰੁਦਤਿ ਹੈ ਬਹੁ ਬਜਾਕਲ 
ਬਾਨ॥ਸੁਨਿਯਤਿ ਉਚ ਪੁਕਾਰਤੋ ਅਤਿ ਸੈਕਟ ਸਾਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਾਖਤਿ 
'ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ' ਦਿਜ ਗੋਦੀ ਲੀਨੋ । ਉਪਰ ਲੋ ਘਰ ਮੰਹੰ ਗਯੋ ਕਛ ਜਾਇ ਨ 
ਚੀਨੋ'॥੧੩॥ਹੌਲ ਪਿਖਜੋ ਉਰ ਰੀਗ ਕੇ ਗੁਰ ਦਾਸ” ਪਠਾਯੋ£ਛੱਪ ਬਿਲੋ- 
ਕਹ ਜਾਇ ਕਰਿ ਕੈਸੇ ਰੁਦਨਾਯੋਂ। ਦੌਰਤਿ ਦਾਸ ਪਹੂਚਿਓ ਜਹਿੰ ਏਕਲ- 
ਠਾਂਦੇਂ ਹਾਥ ਬਿਖੈ ਦਧਿ ਲੈ ਰਹਜੋ ਛੋਰੇਕਰਗਾਵੇ।੧੪॥-ਰਦਨਾਲੋਕਿਮ” 
ਬੋਂਪ੍ਰ । ਤੁਮ-ਗੁਰ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਪੂਛਾ”। ਕਹਤਿ ਸੁ ਐ ਦਧਿ ਪਜਾਵੜੋ 
ਬੋਲਤਿ ਛਬਿ ਛੂਛਾ।“ਨਹਿੰ ਪੀਵਤਿ ਇਮ ਜਾਨਿਕੈ ਝ਼ਿਰਕੜੋ ਡਰਪਾਲੋ। 
ਤੂੰ ਭੀ ਪਿਖਿ ਅਥਿ ਖਰੋ ਰਹੁ” ਪੁਨ ਮੁਖ ਢਿਗ ਲਯਾਯੋ॥੧੫॥ ਹਾਥ ਸਾਬ 
ਤੋਂ ਹਣਕਿ ਕੈ ਪਿਖਿ ਨਾਕ ਚਵਾਯੋ9ਦੇਖਿ ਦਾਸ ਨਿਜ ਨੈਨ ਤੇ ਗੁਰ ਤੀਰ 
ਬਤਾਈ।ਬਹੁਰ ਪਠਯੋਪਮਬਿ ਜਾਇਕੈਆਨਹੁਂ ਹਮਪਾਸੇ।ਕਜੋਂ ਨਹਿੰ,ਪੀਵਤਿ 
ਦਧੀ ਕੋ ਬਡ ਰੁਦਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ॥੧੬॥ ਦਧਿ ਸਮੇਤ ਆਨਹੁੰ ਦੁਹਨ ਕੜਾ 
ਕਾਰਨ ਹੋਵ।ਅਪਨਿ ਹਦੂਰ ਖਵਾਇ ਹੈਂਹਦੇਖਹੁ ਕਿਮ ਰੋਵਾ?। ਦਾਸ ਗਯੋ 
ਤਿਨ ਪਾਸ ਪੁਨਿ ਆਨੇ ਗੁਰ ਤੀਰ।ਬਿਨਾਂ ਲਖੇ'” ਦਿਜ ਮੂਢਕੇ ਬਿਨਸਜੋ 
ਸਭਿ ਧੀਰ॥੧%।ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁ ਅਰੁ ਰੀਗਾ ਘਰੀ ਨੰਦਨ ਕੋਹੇਰ/ਝਲਕਤਿਨੇੜ੍ਰ 
"ਹਊਆ । “ਪੇਟ ਵਿਚ । ੯ਸਵੇਰ ?ੇਂ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ । “ਇਕੱਠਾ ਖੜਾ ਹੈਸੀ । #ਤਗੜੇ 
ਹਬ (ਫੜੇ ਹੋਏ) ਛੋੜ ਦਿੰਤੇ । "ਕਿਉਂ ਰੁਵਾਇਆ ਈ $ "ਰਾਵ ਮੁੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ 
ਵਿ ਹਮ ਦਾ)। “ਡਾਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰੋਵੰਦ ਜੀ ਨੇ । “ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਲਖੇ 

ਚ । 
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ਰ੍ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੬੪) ਰਾਸਿ ੩। ਸਹ ੧੬, _ 

ਬਿਸਲ ਜਗ ਜਲ ਭਰਜੋ ਘਨੇਰਾ। ਮੁਖ ਬਕਾਕੁਲ ਕੁਛ ਅਧਰ ਸੋਂ ਦਧਿ 

ਲਾਗਿ ਰਹਜੋ ਹੈ। ਸਬਕਤਿ ਰੋਦਤਿ" ਅਧਿਕ ਹੀ ਬਹੁ ਕਸ਼ਟ ਲਹਜੋ ਹੈ ॥ 

੧੮॥ਪਿਤ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਲੋਕਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ।-ਦੁਸ਼ਟ ਬਿੱਪ੍ ਬਿਖ 

ਦੇਤਿ ਹੈ-ਸਮਝਾਵਤਿ ਮਾਨੋ । ਪਕਰ ਬਿਖੈ ਮਨ ਗੈਗ ਕੋ-ਕੁਛ ਕਾਰਣ 

ਭਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਟੋ ਰੁਦਨ ਨਹਿੰ ਕੀਨਿ ਅਗਾਰੀ--॥੧੯॥ ਸ੍ਰੀ ਅਰ- 

ਜਨ ਸਭਿ ਜਾਨਿ ਕੈ ਬੁਬਕੋ ਦਿਜ ਤਾਂਈ । ਕਯੋਂ ਨਹਿੰ ਪੀਵਤਿ ਦਧੀ ਕੌ 

ਬਾਲਕ ਰਦਨਾਈ (? । ਬਿੱਪ੍ਰ ਭਨਜੋ “ਨੇਤ ਪਿਯਤ ਜਿਮ ਤਿਮ ਆਜ 

ਪਿਲਾਵੋਂ।ਕਰਤਿ ਹਟਾਵਨਿ ਹਾਥ ਤੇ ਜਬਿ ਮੁਖ ਢਿਗ ਲਯਾਵੈਂ॥੨੦॥ ਮੁਖ 

ਵੇਰਤਿ ਨਹਿੰ ਸਮੁਖ ਹ੍ਰੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਭਰਪਾਯੋਰੁਦਨ ਪੁਕਾਰ ਅਚਾਨਕੈਂਕਿਮ 

ਨਹੀਂ ਲਖਾਯੋ”। ਭਨਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਨਿ ਸਕਲ ਅਬਿ ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੀ । 

ਦਧੀ ਪਿਲਾਵਹੁ ਸਹਿਜ ਸੋਂ ਹੁਇ ਸਿਸੁ ਅਨੁਸਾਰੀ॥੨੧॥ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ 

ਬਾਕ ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਉਰ ਹਰਖਾਯੋ।-ਦੇਵੇਂ ਬਿਖ ਇਨ ਦੇਖਤੇ ਅਵਸਰ ਸ਼ੁਤ 

ਪਾਯੋ। ਕਪਟ ਨ ਮੇਰੋ ਅਬਿ ਲਖਹਿ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੋਵਾ । ਜਾਨਹਿੰਗੇ ਮ੍ਰਿਤ 

ਸੂਲ ਤੇ ਦਧਿ ਸਭਿ ਨੇ ਜੋਵਾ-॥੨੨॥ਤਬਿ ਧੀਰਜਧਰਿਦਧੀਕੋਮੁਖਕੇ ਢਿਗ 

ਦੋਵਾਂ।-ਪੀਵਾਂਹਰੋ ਅਬਿ,/ਮ੍ਰੱਤ ਹੋਇ-ਡਰ ਉਰ ਤੇ ਖੋਵਾ। ਕ੍ਰਿਕਟੀਕਟਲ
 

ਚਢਾਇ ਕਰਿ ਦ੍ਰਿਗ ਕਰ ਦਿਖਾਏ“। ਹਟਕਯੋ ਬਾਸਨ ਹਾਥ ਤੋਂ” ਰਿਸ 

ਕੁਛ ਉਪਜਾਏ॥੨੩॥ਹੈਂਰਿਗੁਬਿੰਦ ਜਬ ਇਮ ਕਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਾਨ 
-ਕਪਟ ਦਧੀ ਮਹਿ ਕੁਛ ਕਰਯੋ ਦਿਜਦੁਰਮੰਤ ਠਾਨੀ-।ਲੇਕਰਿ ਅਪਨੀ 

ਗੋਦ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਿਯ ਨੰਦ” ਬਿਠਾਯੋ । ਦ੍ਰਿਗਿ ਪੱਛਤਿ ਦੇ ਪਕਾਰਕੋ ਮੁਖ ਮਪੁਰ 

ਅਲਾਯੋ॥ ੨੪॥ ਦਿਜ ਕਰ ਤੇ ਦਧਿ ਕਰ ਲਈ ਪਜਾਵਨ ਪੁਨ ਲਾਗੇ । 

ਹਰਖਤਿ ਦਿਜ ਭੀ ਕਹਤਿ ਹੈ “ਕਰੀਅਹਿ ਮੁਖ ਆਗੇ' । ਜਬਹਿ ਕਟੋਰਾਂ 

_ ਛਿਗਬਢਨ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਨੇ ਕੀਨੋ।ਨੀਚ ਬਿਲੋਚਨ ਕੱਚ ਰਹੇ ਹਟਕਯੋ,ਨੀਹੰ 

ਪੀਨੋ“ ॥੨੫॥ ਦਿਖਿ ਦਿਜ ਬਿਸਮੈ ਹੁਇ ਰਹਕੋ-ਅਜ਼ਮਤ ਇਨ ਮਾਂਹੀ । 

ਦੀ ਸਦੋਸ਼'"ਪਛਾਨਿ ਕੇ ਲਾਵਤਿ ਮੁਖ ਨਾਂਹੀ।ਕੁਛ ਹੁਇ ਜਾਇ ਨ ਅਸ 

੧ਤੁਸਕਾਰੇ ਮਾਰਕੇ ਹੈਂਦੇ ਹਨ । “ਰੀਗ ਦਾ ਮਨ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਸੋਚ ਵੁਰੀ । 

੩ਕਿ€ਂ ਅਚਾਨਕ ਹੇਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਣੀਦਾਂ । “ਕੋਲ ਕੀਤਾ । 'ਤਾਢ
ੇ ਟੇਢੀਆਂ । 

#ਾਵ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ । ?ਬਰਤਨ ਹੱਬਾਂ ਨਾਲ ਪਹੇ ਕੀਤਾ । "ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤ 
ਹੋੜ ਦਿੱਤ, ਤੇ ਪੀਤਾ ਨਾਂ । "£ਦੁਸ਼ਣ ਦਾਲ਼ੀ ਦਹੀਂ । ਰ੍ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂੜਾਪ ਸੂਰਜ'। (੧੯੬੫) ___ਰਸਿਭ।ਸੰਸੂ੧੬, 
ਅਬੈ" ਮਨ ਕਪਟ ਉਘਾਰੈ-। ਤ੍ਰਸਤਿ ਭਯੋ ਪੁਨ ਮਨ ਬਿਖੈ ਬਹੁ ਗੱਟੀ 
ਬਿਚਾਰੇ ॥੨੬॥ ਅਲਪ ਜਾਤਿ” ਕੂਕਰ ਹੁਝੋ ਪਿਸਤਾ ਕਹਿੰ ਜਾਂਹੀ । ਜਿਸ 
ਪ੍ਰਯੌਕ ਪਰ ਗੁਰ ਬਿਰਹਿੰ ਤਿਸ ਤਰੈ ਰਹਾਹੀ। ਵਹਿਰ ਚਲਤਿ ਕਿਤ ਸ਼ੈਗ 
ਹੁਇ ਪਗ ਪੰਕਜ ਤੀਰਾਂ । ਰਹਤਿ ਹਦੂਰ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਿਹ ਭਾਗ ਗਹੀਰਾ 

ਪਰਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਕ ਅਲਾਏ । “ਤੂੰ ਹਮਰੇ ਨਿਤ ਸੈਗ ਹੈਂ ਇਭ ਉਤ ਸਭਿ 
ਬਾਏ॥੩੦॥ਨਹਿ ਬਿਛਰਾਹਿ ਸ਼ੁਭ ਹੋਇ ਗਤਿ ਸੈਦੇਹ ਨ ਕੀਜੈ। ਬਿਦਤਹਿ 
ਕਪਟ ਜਿ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਦਧਿ ਅਬਿ ਸਭਿ ਪੀਜੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਤੇ ਸੁਨਤਿ 
ਤਾੰਜੋ ਮ੍ਰਿਤੁ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ।ਬਿਨ ਬਿਲੌਬ ਸਭਿ ਹੀ ਦਧੀ ਪੀ ਕਰਿ ਤ੍੍ਪਤਾਸਾਓ 
॥੩੧॥ਬੈਠਿ ਗਈ ਗੈਗਾਂ ਨਿਕਟਿ ਦਿਜ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਠਾਵਾ।ਅਪਰ ਦਾਸ ਸਿਖ 
ਪਾਸ ਗਨ ਬੋਠੇ ਤਿਸ ਥਾਵਾ । ਹੇਰਤਿ ਬਿਸਮਤਿ ਚਿਤ ਸਮਸਤ ਕਾਰਣ 
ਕ੍ਯਾ ਹੋਈ । ਬਿੱਪ੍ਰ ਬਦਨ ਤਬਿ ਪੀਤ ਭਾ ਸਭਿ ਧੀਰਜ ਖੋਈ॥੩੨॥-ਧਰ਼ਾ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨੋ ਜਾਇ ਨਹਿੰ,ਨਭ ਉੱਡਯੋ ਨ ਜਾਈ। ਕਪਣ ਖੁਟਾਈ ਕ੍ਰਿਤੀ ਮਮ 
ਸਭਿਹੂੰ ਲਖਿ ਪਾਈ-। ਧਰਿ ਮੁਖ ਮੌਨ ਬਿਲੋਕਤੇ ਬੋਲਤਿ ਨਹਿੰ ਕੋਈ । 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਧੈਨਿ ਗੁਰ ਉਰ ਸਭਿ ਸੁਧਿ ਹੋਈ॥੩੩॥ਘਣੀ ਏਕ ਮਹਿੰ ਸ੍ਹਾਨ 
ਸੋ ਗਿਰ ਪਰਜੋ ਜੂ ਠਾਂਢਾ । ਤਰਵਤਿ ਮਾਰਤਿ ਪਗਨਿ ਕਹੁ ਸੈਕਟ ਬਡ 
ਬਾਵ।ਲਾਗੁਲ ਐੱਠਤਿ” ਬੈਠਿ ਕਬਿ ਪੈਠਤਿ ਘਰ ਜਾਈ'।ਸ਼ਬਦ ਕਰੜਿ _ 
ਕਬਿ ਆਇ ਕੌ ਆਗੈਲਿਟ ਜਾਈ॥੩੪॥ਲਾਠ ਬਿਲੋਚਨ ਹੁਇ ਗਏਵਯ= 
ਕੁਲਤਾ ਪਾਏ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੈਕਟਣ ਲਹਜੋ ਸਭਿ ਕੇ ਅਗੂਵਾਏ । ਕੇਤਿਕ 
' ਹੁਣ ਐਸੀ ਕੁਛ (ਰੱਲ) ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ । “ਛੋਟੇ (ਕੱਦ ਵਾਲੀ) ਜਾਤ ਦਾ । ਬਤਿਸ (ਕੁੱਤੇ) 
ਦੇ ਭਾਂਤੇ ਵਿਚ । “ਖਾਂਦਾ ਸੀ । “ਪਾਪੀ ਝ੍ਹਮਣ । #ਭਾਵ ਡੁੱਤਾ ਦਹੀਂ ਪੀ_ ਗਿਆ । “ਪੂਛ 
ਅਕੜਾਂਦ। ਹੈ । "ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਗੇ । 



ਬਿਥਾਨ ਚਢਿ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਵਾ। ਸਭਿ ਦੇਖਤਿ ਵਿਸਮਾਇਗੇ ਕਰਿ 
ਹਾਹਾਕਾਰਾ । ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਉਬਰੇ ਭਲੇ ਜਨ" ਸੁਖਦ ਉਦਾਰਾਂ ॥ ੩੬ ॥ 
ਵਿੱਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਕ੍ਰਿੰਥੇ ਤਿਿਤੀਆਂ ਲਾਸ 'ਘਿ੫ ਦੈਨ' ਪ੍ਰਸਗ ਬਰਨਨੰ ਨ ਖੇਲਸਮੇ ਅੰਸੂ । ੧੬ ! 

੧੭. [ਮਰੈ ਵਿਜ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨਾ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਾਨਿ ਖੋਟ ਦਿਜ ਦੁਸਟ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਹਿ ਨ ਸਕਾਇ।ਕ੍ੋਧ 
ਕਰਜੋ ਦੇਖਤਿ ਭਏ ਜਬਹਿ ਸ੍ਹਾਨ ਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਇ॥੧॥ਕਬਿੱਤ//ਜੇਸੋ ਦੁਖ ਪਾਯੋ 

 ਦ੍ਜਨ ਮਹਾਨ ਦਿਜ[ਭਯੋ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਅਬਿ ਹੇਰਤਿ ਅਗਾਗੀ ਤੀਂਗ 

ਤੈਸੇ ਪੀਇ ਸੈਕਟ ਬਿਸਾਲ ਤਾਤਕਾਲ ਫਲ,ਮੂਰਖ ਅਜਾਨ!ਜਾਨ'ਤੇਰੋ 
ਤਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਹਿ।ਐਸੇ ਗੁਰ ਬੈਠ ਭਨੇ ਸੁਨੇ ਸਰਨ ੧ਸੁ 

ਛਨ ਗਿਰਯੋ ਧਰ ਭਯੋ ਮੋਹਿ'। ਲਿਟਤਿ ਕਰਤਿ “ਹਾਇ ਹਾਇ, ਨ 

ਅਬਿ? ਪਰਜੋ ਅਰਿਰਾਇ'ਦੁਖ ਪਾਇ ਜੋ ਧਰੰਡਿ ਦ੍ਰਂਹ ॥੨॥ ਏਕ 
, ਸੈਕਟ ਬਿਸਾਲ ਦਯੋ, ਵੇਰ ਮਰਿ ਗਯੋ ਹਾਥ ਪਾਇਨਿ” 

। ਮਰੇ ਦੋਊ ਹੇਰਿ ਕਰਿ, ਬਿਸਮੇ ਬਭੇਰ ਸਭਿ ਕਹੈਂ ਬਾਕ 
ਬਚਾਯੋ | ਟਿ ਪਾਪੀ ਇਨ ਕੀਨ ਕਹਾਂ ਠਾਨਿਗੇ 

ਨ,ਪੁਕਾਰ ਕਰਿ।ਅੰਸ ਜਗ- 
ਵੜ 

ਪਲਕ, ਪੱ” 

੩॥ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਤੁਮ ਸਮ ਜਾਯੋ ਆਤਮਜ', ਅਪਰ ਜਿ ਹੇਤਿ 
ਦੇਤਿ ਨ ਬਚਤਿ ਹੈ।ਲੇਗਯੋ ਇਕਾਕੀ,ਬਿਖ ਪਾਇ ਕੈ ਦਧੀ ਕੋ ਮੂਢ 

ਤੇ ਪਿਲਾਇ ਰਹਤੋ,ਕਕੋਂ ਹੂੰ ਨ ਅਚਤਿ ਹੈ” ।ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੀਨਿ 
ਜਤਨ ਬਿਲੰਦ ਆਪ, ਮਾਰਕੋ ਮਹਾਂ ਪਾਂਪੀ,ਪਾਪ ਪਾਵਕ ਤਚਤਿ ਹੈਂ । 

ਆਜ ਭੀ ਜਨਮ ਨਯੋ ਭਯੋ ਬਡੇ ਭਾਗ ਜੁਤ, ਉਘਰਿਓ ਕਪਟ ਕੌਸੇ 

ਤੇ ਪਚਿ ਹੈ” ॥ ੪ ॥ ਕੀਨਿ ਕੋ ਕੁਕਰਮ ਅਧਰਮੀ ਭਰਮ ਕਰ ਕਟ 
ਸਿਖਲਾਯੋ ਬਿਖ ਦੈ ਕੈ ਸਿਸੁ ਮਾਂਰਨੋ । ਮਹਾਂ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾ੫ ਕੀ 

੧ਲਸਂ ਦੇ । ”ਜਣ ਲੈ । ₹ਉਂਸੇ ਖਿਨ ਸੂਲ ਉਠਿਆ ਤੇ ਮੂਰਛਤ ਹੈਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਿਗ ਪਿਆਂ । 

੧ਅਰੜਾ ਕਰਕੇ । “ਪੇਰਾਂ ਨੂੰ । #ਪੁਕਾਰ ਕੀੜੀ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ)। (ਆਪਣੇ) 

ਦਰਗਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪੁੱਤੁ । ਦਲਾਂ ਪੀਤੀ (ਸਹੀ ਬਾਲਕ ਜੀ ਨੇ) । “ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਤਪਦਾ ਹੈ । 

੧“ਮਰੁਘ ਤੋ ਕਿਵੇ' ਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਂਵ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਲੂਕ ਸਕ 
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੬ ਕਰ ੁਰਾਪ ਮੂਰਜ। (੧੯੬੭2) __ ਸਰ 
ਪਛਾਨ ਟ ਕੌ ਜਨ, ਪੈ ਚਭਾਰ ਰ੍ 
ਕਾਜ ਕਰਮੋ ਤੈਸੋ ਪਾਯੋ ਹੈ ਬਿਲੰਝ ਬਿਨ, ਜਦ ਦਰੀ ਜਪ 
ਸਿਖਾਰਨੋ” । ਪਰਜੋ ਹੈ ਕਰੂਪ ਹੇਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਸੀ ਬੇਰ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਯੋ 
ਵੇਰ ਕੀਨਸਿ ਉਚਾਰਲਨੋਂ ॥ ੫॥ ਸ਼ੀ ਮੁਘਾਵਾਗ ॥ ਫੈਰਉ ਮਹਲ! ੫॥ 

____ ਲੈਪੁ ਨ ਲਾਰੇ ਤਿਲਕਾ ਮੁਲਿ ॥ ਦੂਸਟੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਮੂਆ ਹੋਇਕੈ ਸੂਲ ॥ ੧ ॥ 
__ ਹਰਿ ਜਨ ਰਾਖੇ ਪਾਰਸ਼੍ਰਹਮਿ ਆਪਿ ॥ ਪਾਂਪੀ ਮੂਆ ਗੁਰ ਖਰਤਾਪਿ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ॥ __ 

ਅਪਣਾ _ਖਸਮ ਜਨਿ ਆਪਿ ਧਿਆਇਆ ॥ ਇਆਣਾ ਪਾਪੀ ਓਹ ਆਪਿ 
ਪਚਾਇਆ ॥ ੨ ॥ ਪੂਭ ਮਤ ਪਿਤਾ ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਰਖਵਾਲਾ ।। ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮਾਸਾ 
ਈਗਾਂ ਊਹਾ ਕਾਲਾ । ੩ ।। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਮੇਸਰਿ ਸੁਫੀ ਅਰਦਾਸਿ ।। ਮਲੇਛੁ 
ਪਾਪੀ ਪਚਿਆ ਭਇਆ ਨਿਰਾਸ ॥ ੪ ॥ ੯॥ 

ਕਬਿੱਤ॥ਪਾਪੀ ਦਿਜ ਮਰਯੋ,ਸੂਲ ਕਰਯੋ ਈਸ਼ ਮਹਾਂਰਾਜ ਪਰਯੋ ਫਲ ਭਰਜੋ 
ਦ੫, ਜੀਵਬੇਕੀ ਹਾਨਕੀਨਿਪਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤ ਕੌਬਚਾਇਲੌਤਿ 
ਤੈਸੇ ਨਿਜ ਦਾਸਕੋ ਭਯੋਹੈ ਰਖਵਾਰ ਚੀਨਿ। ਨਿੰਦਕ ਹਮਾਰੋ ਜੇ ਸ਼ਰੀਕਨਿ 
ਕਲੋਕ ਮਹਾਂ, ਕਾਰੋ ਮੁਖ ਕਾਰਸ ਪਖਾਰੇ ਤੇ ਨ ਹੋਇਹੀਨ੧ਦਿਨੋਦਿਨ ਰ੍ਰ 
ਸਵਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਅਸ ਕੁਲ ਤੇ ਨ ਜਾਇ ਅਪਜਸ ਯੋਂ ਕਮਝਿ 

ਨਨ ਅਲਾਦਕਕ ਕੇ ਬਿ ਆਨ ਕਤ ਜਲ ਕੌਨੇ ਕਾਂਕੇ ਰ 
ਬਿਲ ਭਿ ਕੇ ਮਲ ਇਮ ਆਵੈ ਕਸਮ ਕਿ ਲੀ ਹਰਿਗਥਦ 
ਚੈਦ ਆਰਜਾ ਬਿਲੰਦ ਇਨ, ਕੌਨ ਪ੍ਰਾਨ ਭੰਗ ਸਕੈ ਪ੍ਰਤੂ ਜੇ ਸਹਾਇ 
ਕਰਿ । ਦਾਸਨ ਕੇ ਗੈ੫“" ਤਾਸ ਨੰਦ ਕੌ ਉਬਾਰੋ ਕੜੋਂ ਨ, ਭਏ ਅਵਤਾਰ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਇ ਕਰਿ॥੭॥ ਕੂਕਰ ਬਿਲੋਕ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੌ ਕਰਤਿ 
ਗੁਰ.ਗ਼ੁਨ ਕੋ ਉਚਰ ਕਰਿ ਦਾਸਨਿ ਸੁਨਾਯੋ ਹੈ। “ਰਹਜੋ ਹਮ ਸੈਗ, ਜਥਿ 
ਬੈਠਤਿ ਪ੍ਰਧੀਕ ਪਰ, ਤਰੇ ਰਹੈ ਪਰਾਂ, ਨਹਿ ਅਪਰ ਸਿਧਾਯੋ &ਐਪਨਹੀ ਕੌ 
ਪਾਵਤਿ ਨਿਹਾਰਤਿ ਉਠਤਿ ਚਲੋ, ਖਰੇ ਹੇਰਿ ਘਰੋ ਰਹੈ ਲਾਂਗੁਲ ਹਿਲਾਯੋ 
ਹੈਐਸੋਮਤਵਾਨ ਸ੍ਰਾਨ ਦੁਲਭ ਨ ਆਵੈ ਪਾਨ”ਆਗਜਾ ਦੀਨਿ ਖੱਢਨ ਸੋਂ 
ਛਿੱਤ ਮੇ ਦਬਾਯੋਹੈ॥੮॥ ਪਰਜੋ ਦਿਜ ਹੇਰਿ,ਵੇਰ ਰੀਗਾਂ ਕਰ ਜੋਰ ਕਹੈੱ“ਮਰਜੋ 
੪ ਇਆ. ਪਰ 
“ਬੂਹੜੇ ੮! ਕਮ ਕੀਤਾ । “ਭਾਵ ਮਰ ਗਿਆ । ਰੁਪ ਕਾਲਖ ਲਾਲ 
ਘਾਲ ਹੈ ਧੋਤਿਆਂ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਤੇਗ । ਦੇ ਪਿ “ਰੱਖਾ ਕਰਲ ਦਾਲ 
[ਸੈਸ:, ਗੋਪ-ਰਖਕਕ]। $ਹੋਲਾਂ ਪਿਆ ਰਹੇ । 



_ ਸਰੀ ਗੁਭ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੧੯੬੮) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੧੭, _ 

ਨੈਂਦ ਮੈਰੋ, ਯਾਂਕੋਂ ਕੌਨ ਕਾਜ ਹੋਤਿ ਠਾਨੈ ਪਾਪ ਜਿਸੀ ਚਾਹਿਮਿਕੋਧੇ 1 

_ਲਾਯੋ ਕਿਨ,ਬਨੇ ਜੋਊਦੁਸ਼ਮਨ,ਆਗੈਂ ਉਤਪਾਤ ਕੀਨਿ;ਬਸਤਿ"ਵਡਾਲੀ 

ਮਾਂਹਿਨਨਿਰਨੈ ਭਯੋ ਨ ਏਹਿ,ਸਭਿਕੋ ਸੈਦੇਹਰਹਮੋ,ਗਯੋ ਤਯਾਗ ਦੇਹਿਕੌ 
ਬਤਾਇਦੇਹਿ ਬਾਤ ਯਾਹਿ॥੬॥ਆਪਕੇ ਬਚਨਤੇ ਉਠਜੋਹੈ ਸੁਲ,ਮਰਯੋਏ/ਹ 

ਰ 1੫੧੦ ਆਸ ਪਘ- 
ਸੈਦੇਹ ਸਭਿ, ਛਲ ਕੋ ਬਤਾਇ ਦੇਹਿ, ਬੂੜਿ ਇਸ ਲੀਜੀਏ । ਸਭਿ ਕੇ 

ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਆਇ; ਦੇਯ ਗੋ ਸੁਨਾਇ, ਨਹਿ ਰੋ੫ ਕੌ ਰਖਾਇ'ਹੰਸ ਮੁੱਖ ਤੇ 

ਸਨੀਜੀਏ। ਆਪ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਿਨ ਪਾ੫ ਅਸ ਕਰੈ ਕੌਨ, ਤਉ ਬਿੰਦ 

ਲੌਕਨ ਮੈਂ ਦਿਜਤੇ ਕਹੀਜੀਏ॥੧੦॥ਔਰਸੁਨੋ ਬਾਤ,ਲੋਕਨਿਦਾਕੋ ਬਖਾਨ 
ਕਰੈਂ ਬਿਪ੍ ਮਾਰਯੋ ਧਾਮ ਬਿਖੈ,ਭੇਦ ਨ ਸਕੈ ਗੇਜਾਨਿ। ਧੇਨੁ ਦਿਜ ਰੱਛਕਹੈ 

ਬਿਰਦ ਤੁਮਾਰੋ ਭਾਰੋ,ਛਮੋ ਅਪਰਾਧ ਆਪ ਪਾਪੀ ਪੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੌਠਾਨ। ਸਹਜ 
ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਬਿਸਾਲ ਧਰੋ, ਬਿਨੈ ਮੇਰੀ ਮਾਨੀਏ, ਸਦੀਵ ਤੁਮ 

ਰਾਖੋ ਮਾਨ%। ਕਰਯੋ ਜਿਮ ਭਰੋ ਤਿਮ,ਮਰਜੋ ਧਰਿ ਪਰਯੋ ਅਬਿ ਡਰਮੋ ਨ 

ਸ਼ਰੀਕ ਟਰਯੋ ਜਰਜੋ ਨ ਹਰਜੋ ਨ ਮਾਨ ॥੧੧॥ ਰੰਗਾਂ ਕੋ ਬਚਨ ਸੁਨਿ 
ਬੋਲੇ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ, “ਪਾਪੀ ਦੇਡ ਦੇਨਿ ਜੋਗ ਦੋਸ਼ ਨ ਪਛਾਨ ਕੌ'ਇ । 

ਬਾਲਕ ਹਤਨਿ ਪੁਨ ਨਿਮੰਕ ਹਮਾਰੋ ਖਾਇਿ;ਵੇਰ ਗੁਰੂਧਾਮ ਕੌ ਅਦਾਇਥ 

ਨ ਕੀਨਿ ਜੋਇ।ਐਸੋ ਬਡੋ ਕਲਮਲਧਾਰੀ ਨ ਗਿਲਾਨ ਮਨ',ਕੌਨ ਜਾਨੋ 

ਕੈਸੇ ਕੀਨਿ ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਹੋਇ। ਕਯੋਂ ਤੂੰ ਇਮ ਬਾਤ ਕਹੇਂ ਬਿੱਪੂਕ 
ਜਿਵਾਯੋ ਚਹੇਂ ?ਕਾਸ਼ਟ ਮੈਂਪਾਇ ਦਹੈਂ,ਲੇਹਿਵਲਮਿਰਿੱਤੁ ਸੋਇ ॥੧੨॥ਗੁਰੂ 

ਬਾਕ ਸ਼ਨਿਕੈ ਬਖਾਨੀ ਗੈਗ ਬਾਨੀ ਪੁਨ, “ਸੁਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਨੀ ਕਾਨ ਬਡੇ 
ਪੁਰਖਾਨ ਕੀਤੁਮ ਸੋਂ ਭਨਤਿ ਨ ਬਨਤਿ ਮਹਾਂਮਤਿ ਆਪ;ਤਉਸੁ ਪ੍ਰਸੈਗ 

ਪਾਇ ਕਹੋ ਹਠ ਠਾਨਿ ਕੀ।ਦਿਜ ਦੋਸ਼ਵਾਨਹੋਇ ਦੇਹਿ ਕੋ ਨ ਦੈਭਦੇਹਿ” 
ਅਪਰ ਅਨੇਕ ਬਿਧਿ ਠਾਨੈ ਜਿਮ ਜਾਨਿ” ਕੀ । ਖੋਣਾਨਿ ਕੌ ਖੋਟ ਪ੍ਰਰ- 
(ਜਦੋਂ) ਵਸਦੇ ਸੀ । ̀ਛਿਪਾ ਨਹੀਂ ਨੌਖੇਗਾ । ₹ਮਾਣ । “ਜਰਿਆਂ ਨਹ ਤੈ ਮਾਨ (ਆਪ ਦਾ) 

ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਕਿਆਂ । “ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਪਛਾਣੋ । ੬ਨਹੀ' ਨਫਰਤ ਹੈ ਮਨ ਵਿਚ 

ਜਿਸ ਦੇ (ਐੱਸੇ ਪਾ੫ ਕਰਮ ਵਲੋਂ) । “ਦੇਹ (ਮ੍ਰਿਤੂ) ਦਾ ਦੰਡ ਨਾ ਦੇਵੇ । "ਜਿਵੇਂ (ਠੀਕ)
 ਜਾਣੋ 

#ਮਕਿ ੧੨ ਵਿਚ ਕਫਿ ਜੀ ਨਯਾਉਂ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਕ ੧੩ ਵਿਚ 

ਹਿੰਦੂ ਮਡ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ । ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਢਾ ਉਹ ਜੋਰ ਸੀ ਕਿ ਖਲ 

ਕਬਲ ਤੇ ਵ੍ਰਰਹਮਣ ਨੂੰ ਜਾਨੋ“ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਾਰਦੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੬੯) ਰਾਮਿ ੩ । ਅੱਸੂ ੧੭. 

ਟਾਵੈ ਗੋ ਸ ਦਿਜ ਜੀਵਿ',ਯਾਂਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁ ਮਾਨੋ ਤਿਯ ਬਾਨ ਕੀ” 
੧੩॥ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸੁ ਜਾਨੀ, ਬਿਨੈ ਠਾਨੀ ਮਨ ਮਾਨੀ;ਪੁਨ ਮੰਤ੍ਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕੋ 
ਪਠਜੋ ਹੈ ਜਲ ਹਾਬ ਲੀਨਿ । ਛਿਰਕਜੋ ਬਦਨ ਪਰ ਸਗਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵੇਰ, 
ਜ਼ੀਵ ਉਠਜੋ ਮੂਢ ਮਤਿ ਕਪਟ ਜੁ ਗੂਢ ਕੀਨਿ'ਂ । ਜੈਸੇ ਗਾਢਿ ਮੈਂ 
ਸਪਤਿ ਚਿਰਕਾਲ ਹੂੰਕੋ ਜਾਗਿ ਪਰਯੋ ਤਾਤਕਾਲ ਸਾਰੀ ਸੁਧਿ ਤੌਸੇ ਚੀਨਿ। 

_ਹੇਰੇ ਹੂੰ ਓਰ ਬੈਠੇ ਨਰ ਪਰਵਾਰ ਕਰਿ; ਸਿਮਰੀ ਖੁਟਾਈ, ਨਿਜ ਲੋਚਨ 
_ਨਿਵਾਇ ਦੀਨਿ॥੧੪॥ਧਾਰੀ ਉਰ ਸ਼ਰਮ;ਅਧਰਮੀ ਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੁਨੈਂ:“ਕੈਸੇ ਤੂੰ 

ਭਰਮਕੈ ਕਕਰਮ ਕਮਾਯੋ ਹੈਂਉਲੀਨਿ ਧਨ ਧਾਨ;ਕੀਨਿ ਖਾਨਪਾਨ 
ਰੀਤਿ, ਐਸੀ ਬਿਪਰੀਤਿ ਬਿਖੈ ਕਿਮ ਤੂੰ ਲਭਾਯੋ ਹੈ ?। ਕੌਨ ਕਾਂਜਤੋਹਿ 

ਹੋਤਿ;ਪਾਪਕੋਉਦੋਤਿ ਜਬਿ,ਕੈਧੋਂ ਕੁਛ ਦੀਨਿ ਕਿਨਿ ਪਾਪਸਿਖਲਾਯੋ ਹੈਂ? 
ਸਾਚ ਹੀ ਬਤਾਉ, ਨਹਿ ਕੀਜੀਏ ਵਲਾਉ; ਮੂਢ ਛੋਰਯੋ ਤੋਹਿ ਮਾਰਬੇ ਕੰ 
ਯਾਂਨੇ'ਬਖ਼ ਸ਼ਾਨ ਹੈ॥੧੫॥ਸੁਨਿਕੈਂਦਿਜਾਧਮ'ਸਮੁਖ ਨ ਕਰਤਿਡੀਠ,ਨੀਠ 
ਨੀਠ ਉਪਰ ਕੌ ਲੋਚਨ ਉਠਾਇ ਹੈ । ਕੈਪਤਿ ਸਰੀਰ;ਉਰ ਧੀਰਜਿ ਨ ; 
ਤਾਸ਼ ਮਰਾਂਭਯੋ ਭਯਭੀਤਕੌਨ ਪੀਰ“ਉਪਜਾਇਹੈਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰੈ ਪਰਯੋ ਤਬਿ 
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਲਗੀਹੈਗਾਤ,ਮੁਖਮੇਂ ਝਗੂਰ, ਸੀਸ ਪਾਗ ਤੇ ਨੰਗਾਇਹੈ'।ਮਾਨਹ 
ਨਰਕ ਤੇ ਨਿਕਾਸਿ ਕੇ ਬਿਠਾਯੋ ਅਘੀ,ਪੀਤ ਮੁਖ-ਲੋਣਿਬੇ ਤੇ ਭਯੋ ਬਿਕੁ- 
ਲਾਇ'ਹੈ ॥੧੬॥ ਸੂਲ'ਨੇ ਸੈਕਟ ਦੀਯੋ ਸੁਲ"'ਜਨੋਂ ਚੁਭੇ ਹੈ ਤਨ; ਭਯੋ 
ਅਸ ਸੂਲ" ਨ ਬਿਲੋਕਜੋ ਜਾਂਇ ਪਾੜਕੀ । ਬੋਲਜੋ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰਿ ਚੋਰ 
ਸਮ ਘੋਰ ਅਘ, “ਛੋਰਤੇ ਬਤਾਵੌਂ ਬਾਤ ਭਈ ਜਿਮ ਘਾਤਕੀ । ਪ੍ਰਿਬੀਏ 

ਬੁਲਾਯੋ ਮੋਹਿ; ਬੋਲਿ ਕੈ ਲੁਭਾਯੋ ਧ੍ਰੋਹਿ;ਠਾਨੰ ਬਹੁਦ੍੍ਹ"' ਪਕ੍ਰੋਹ'"ਮਹਾਂਉਤ- 
ਪਾਤ ਕੀ । ਮੇਰੋ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿ,ਮਧੁਰ ਬਖਾਨ ਕਰਿ; ਸੀਛਯ' ਅੰ ਮਹਾਨ 
ਕਰਿ; ਬਾਰਤਾ ਸੁ ਰਾਤਿ ਕੀ"॥੧੭॥-ਪੰਚ ਸੈ ਰਜਤਪਨ ਦੇਵੇਂ ਏਕਬਾਰ 

੧ਜੀਉ' ਕਰਕੇ । “ਇਸਤੂੀ ਸਭਾਫ ਦੀ । ਵਜ਼ਾਵ ਮਾਤ ਰੀਗਾਂ ਜੀ ਨੇ । “ਪਾਪੀ ਤ੍ਰਾਹਮਣ ' 

“ਨਹੀਂ ਹੈ । <ਸੂਲ । “ ਬੱਗ । "ਟੈਗਾ ਹੈ । ' ਬਿਆਕੁਨਨ । ੧੪ਹਟ ਪੀੜ । "ਲੰਮੀ ਕੈਂਡ ' 

੧੧ਕਲੇਸ਼ । "$ਵੈਰ । ੯$ਕ੍ਰੋਧ । “ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਚੱਲ ਹੈ। ___ 

#ਬਹਮਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਂਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤ। ਬਾਤ ਸੀ, 

ਸਿਹੋ' ਫੜੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਤਰਲਾ ਜ਼ਟੂਚ ਸੱਚ ਦਾ ਇਕਰਾਰ 
ਲਰਢਾਂਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਹੀ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਯਾਚਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। _ਊ੫ਸ-ਫ਼ਯਫੀਰ । 
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ਗਿਨ, ਵੇਰ ਸੁਧਿ ਲੋਓ' ਡੋਰੀ ਸਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੀ-। ਭਾਵੀ ਤਬਿ ਪ੍ਰੈਰਨੋ 
ਮੋਹਿ,ਮਾਨ ਲੀਨਿ ਭਨੀ ਤਿਨ”; ਸੈਖੀਆ ਮੰਗਾਇ ਕਰਿ ਦੀਨ ਨਿਜ 
ਪਾਲਕੀ। ਲੜਾਯੋ ਮੈਂ ਰਗਰ, ਪੁਰੀ ਬਾਂਧਿ ਕਰਿ ਧਰੀ ਸਿਰ, ਭੋਰ ਹੋਤਿ 
ਦਧਿ ਮੈਂ ਮਿਲਾਈ ਹੇਤ ਖਾਨ ਕੀ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਹਾਨ ਕੀਂ, ਦਿ੍ੜ਼ਾਈ ਪਾਪ 
ਠਾਨ ਕੀ,ਭ੍ਰਮਾਈ ਯੌ ਅਜਾਨ ਕੀ“ ਨ ਕੀਨਿ ਬਾਤ ਸਯਾਨ ਕੀ ॥ ੧੮॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਗਬਿੰਦ, ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ' ਬਿਲੰਦ,ਜਾਨਿ ਪਾਨ ਤੇ ਹਟਾਇ',ਨਹੀ' 

, ਖਾਨ ਕਰੀ ਤਯਾਗ ਦੀਨਿ। ਦੇਨਿ ਬਿਖ ਕਾਰਨ ਉਚਾਂਰਨ ਕਰਜੋ ਹੈ ਸਭਿ, 
` ਆਪਹੋ ਕਿਪਾਲ ਛਿਮਾਂ ਛਿਤ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚੀਨਿਲੌਭੁ ਕੀਲਹਿਰਨੇ ਕਹਿਰ 
ਉਪਜਾਯੋ ਉਰ;ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਕੋ ਰਾਵਰਿ ਬਿਰਦ ਕੀਨਿਬਖਸ਼ੋ ਖ਼ਤਾ 
ਕੋ, ਕਹਮੋ ਸਾਚ ਮੈਂ ਪੜਾ ਕੋ ਅਬਿ,ਕਰੋ ਨ ਭਰੋਸ ਵਾਂਕੋ ਪਾਪ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥੀਨ 
ਪੀਨ॥੧੯॥ਸਯਮਸ੍ੀ ਗੁ ਗੁਰ ਨੇ ਸੁਨ ਸਾਚ ਭਨਜੋ ਜਬਿ'ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਖਾ- 
ਨਤਿ ਬੈਨਾ।ਕੀਨਿ ਖੜਾ ਜਿਨਕੀ ੜੁਝਨੇ ਤਿਨ ਆਰ ਬਿਨੈ ਕਰਿ 
ਦੈਨਾ1ਸੋ ਬਖਸ਼ੈਂ,ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੀਏ,ਅਪਰਾਧ ਅਸਾਧਨ'',ਤੇ ਜਿਨ 
ਮਾਤ ਕੀ ਚੋਦ ਮੈਂ ਥਠੇ ਰਾਜ ਜਂਹੀ ਕੇ ਨਮ ਤੇ ਸਖਚੈਨਾਂ॥੨੦॥ 
ਸ਼ਰੀਗੰਰਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਹ੍ਰੋ ਦਿਜ ਬੇਨਤੀ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸਮੁਦਾਈ। “ਸੇਵਕ 
ਮੈਂ ਸਭਿ ਸੇਵ ਕਰੋਂ ਤੁਮ; ਦੇਵਨ ਦੇਵ ਸਭੈ ਜਗਰਾਈ"!। ਮੈਂ ਮਡਿਹੀਨ 

ਪੰਕਜ ਉਪਰ ਸੀਸ ਧਰਜੋ ਪਰਿਕੈ ਅਗਵਾਈ ॥੨੧॥ ਸੇਮੜ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਤ ਕੋ 
ਚਿੜ ਜਾਨਿ'ਦਯਾਨਿਧਿਬਾਨ''ੜਬੇ ਹਇ ਆਈ । ਕੀਨਿ ਮਹਾਂਅਪਗਧ 
ਜਿਨੇ ਬਥਸ਼ਮੋ ਥਿਨਝੀ ਸੁਨਿਕੈ ਸਹਸਾਈ'ਐਨਾਬ'“ਨੇ ਹਾਬ ਪਸਾਰ ਤਬੈ 
ਤਿਹ ਮਾਬ ਧਰਯੋ ਦੁਤਿ ਸਾਥ"'ਸੁਹਾਈ। ਦੇਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਬਿਨ 
ਆਨ ਕੇ ਬੀਚ ਕਹਾਂ ਬਡਿਆਈ॥੨੨॥ ਐਸੋ ਬਡੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਜੇ ਜਿਨ 

ਕੇ ਹਾਨ ਲੋ ਕੀਨ ਉਪਾਈ'੧ਪਾਤਕ ਬਾਲਕ ਘਾੜਕਕੋ ਪੁਨਿਅੰਨ 
“ਉਸਦੀ ਆਖੀ । "ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ । ਖੜ ਲਈ । “ਨਾਸ਼ ਕੀੜੀ । “ਨ _ਮੂਰਬ ਦੀ । #ਜਾਣ 
ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਣਾ ਵਿੱਤੀ । “ਡੂਸਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਬਨਾਯ। ਹੈ-ਪਤਿਤ ਉਧੀਭਨ । 
੯ਗਾਵ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ₹। । ੯(ਬਾਹਮਨ ਨੇ) ਜਦ ਸੱਢ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ । "ਦੀਨ ਮਨ ਹੇਕੇ।"'“ਅਸਾਧ 
ਅਪ੍ਰਾਧ=ਘੋਰ ਪਾਪ (ਅ)ਅਸਾਧੂਆਂ ਭਾਦ ਦੁਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ । ““ਏੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵ ਜਗਤ 
ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ।"=ਸ਼ਰਨੀ ਆਇ ਕਰਕੇ । "੯ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੜ ਵਿਫ ਜਾਣਕੋ। '“ਸੁਭਟ । 
'€ਲੇਤੀ । "” ਸ੍ਰ ਹਚਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ । "ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਾਲ । “੯ਪ੍ਰਾਨ ਹਨਨ ਦਾ ਉਪਾਉ ਕੀਤਾ । 



ਗਰ ਪੁਤ੫ ਸੂਰੱਜ । (੧੯੭੧) _ਗਸ਼ਿ3।ਅੱਸੂ੧੯ 

ਤੇ ਲੌਨ ਗੁਰੁ ਘਰ ਖਾਈ। ਸੋ ਤਤਕਾਲ ਬਿਨੈ ਸੁਨਿ ਕੌ ਲਰਿ ਦੀਨੋ 

ਨਿਹਾਲ ਪਿਖੋਂ ਸਮਦਾਈ।ਏਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਆਨਕੇ ਬੀਚ 
ਕਹਾਂ ਬਡਿਆਈ ॥ ੨੩ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ਹੋ ਸੁ ਢਿਜ ਗੁਰੁ 

ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼/ਮਾਤਪਿਤਾ ਦੇਖਤਿ ਅਨੰਦ ਅਰੁਸਖਦਾਸ ਸਮਾਜ॥੨੪॥ 

ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ ਪਰਮਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਖਕੈਦ'ਗੁਰ ਘਰ ਮੰਹੇ ਅਵਤਾਰ 

ਲਿਯ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੈਦ॥੨੫॥ਡਯੋ ਨਰਨ ਸਮੁਦਾਇ ਤਹਿ ਬੈਠਿਰਹੇ 

ਪਰਵਾਰ । ਬਿਸਮਹਿ ਅਘ ਦੀਰਘ ਪਿਖਜੋ ਬਖਸ਼ਜੋ ਬਹੁਰ ਉਦਾਰ॥੨੬॥ 

'ਦਾੜਾ ਹੋਵੈ ਅਧਿਕ ਹੀ ਜਬੈ ਤਨੂੰ ਬਲ ਜਾਨ। ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਲ ਅਨੇਕ 

ਹੀ ਜੋ ਇਨ ਕੇ ਬਿਦਮਾਨ” ॥ ੨੭॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕੀਰਤਿ ਕਰਾਂਤ 

ਭਰਤਿ ਹਰਖ ਉਰ ਬੀਚ । ਕੋਰਾ ਜਤਨ ਕੋਈ ਕਰਹੁ ਕਿਮ ਹੁਇ 

ਦਨਕੀ ਮੈਚ॥੨੮॥ਧਾਇ ਹਤੀ,ਪੰਨਗ ਹਨਜੋ,ਦਿਜ ਕੋ ਕੀਨ ਬਿਨਾਸ਼ 

ਉਲਟ ਪਰਤਿ ਹੈ ਭਿਨਹੁੰ ਪਰ, ਬਰਾ ਜੂ ਚਹਿੰ ਕਰਿ ਆਸ॥ ੨੯॥ 
ਝਿਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍੍ਥੇ ਤ੍ਰਿਡਿਯ ਰਾਸੇ “ 4 ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੀਵਾਲਥੋ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਲਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤਦਡਮੇ ਅੱਸੂ ॥੧੭੧ 

੧੮. (ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਬਗੜਨਾ] । 

ਦੌਹਰਾ॥ ਸਗਰੇ ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਕੋ ਦਿਜ ਮੂਰਖ ਚਹੂੰ ਓਰ । ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ 

ਅਰਜਨ ਗੁਟੁ“ਕੀਨ ਜੁ ਤੈਂ ਅਘ ਘੋਗ।੧।ਸ੍ਯ॥ਸੋ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਮੁਖ ਪੇ ਕਹਿ 
ਹੈਏ ਡਿਹ ਦੇਹੁ ਮਨਾਇ ਭਨੀ ਜਿਮ ਬਾਨੀ । ਪੰਚ ਸੈ ਦੇਨਿ ਕਹੇ ਤੁਝਕੋ 

ਬਿਖ ਕੀ ਜਿਮ ਤਾਂਹੀ ਨੇ ਸੀਖਿ ਸਿਖਾਨੀ। ਪਾਪ ਮਤੀ ਜਿਸ ਕੇ ਨਿਤ ਹੈ 

ਚਿਤ,ਈਰਖਾ ਆਗਿ ਮੇਂ ਦਾਹਿ ਮਹਾਨੀ । ਸੈਕਟ ਘੋਰ ਘਨੋ ਹੁਇ ਦੇਖੰਤ 

ਕੀਰਤਿ ਕੌ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸੁਖ ਹਾਨੀ॥੨॥ ਬਿੱਪ ਕਹਯੋ“ਸਨਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ 

ਜਯੋਂ ਤਿਸਨੇ ਮੁਝਕੋ ਸਮਝਾਈ। ਤਜੋ ਤਿਸ ਆਨਨ ਪੇ ਉਚਰੰ;ਮਮਨਾਸ਼ 

ਕੀਓ ਅਸ ਸੀਖ ਸਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰੇਂ ਤੁਮਰੇ ਘਰ; ਭੂਰ ਕਲੰਕ 
ਦੀਓ ਦੁਖਦਾਈ । ਭਾਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕੀਨਿ ਬੁਰੇ ਮਹ; ਦੌਨਹੁ ਲੋਕ ਮੈਂ 

ਲੀਨਿ ਗਵਾਈ॥੩॥ਦੋਹਰਾ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦਿਜ ਸੋਂ ਕਹ੧ੋ“ਮਹਾਂ ਮੂਢ ਕ੍ਯਾਂ 

ਕੀਨਿਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੋਲ ਕੌ ਪੰਚ ਸਹਸ ਕਰਿ ਦੀਨਿ ॥੪॥ਬਹੁਰਕਹਮ 

ਸੈਗ ਦਾਸਿ ਕੇ “ਧਾਮ ਪ੍ਰਿੱਥੀਏ ਜਾਇ। ਆਨਹੁੰ ਸਾਥ ਹਕਾਰ ਕੌ ਲੇਕਰਿ 

੧੪੧ ਦੇ ਮੋ । “ਜਦੋ ਸਰੀਰ ਬਲੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । “ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ । “ਮੂੰਹ 

ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਨੂ ਸਪਸ=-ਠੌਣੁ | _ 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਨੂਰਦ । ( ੧੯੭੨ ] ਰਾਸਿ ੩ । %ੰ੧ ੧੮, 

ਹਮਰੋ ਨਾਇ॥੫॥ਕਬਿੱਤ।ਕਰੋ ਸਨਮਾਨ ਬੋਲਿ ਮਧੂਰ ਮਹਾਨ ਸਾਬਿਆਨੋ 
ਹਮ ਧਾਮ ਕੌ ਪਸੈਨਤਾ ਉਪਾਇ ਮਨ? । ਗਯੋ ਸੁਨਿ ਦਾਸ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਿਥੀਆ 
ਅਵਾਸ ਜਿਸ;ਸੀਸ ਕੋ ਨਿਵਾਇ ਅਭਿਬੈਦਨ"ਸ ਕੀਨਿ ਤਿਨ । “ਆਪ ਕੌ 
ਹਕਾਰਨ ਕਰਯੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਅਬਿ ਹੀ ਉਠੀਜੈ, ਚਲਿ ਮਿਲੀਏ 
ਬਿਲੰਬ ਬਿਨ।ਸੁਨਿਕੈ ਹਰਖ ਕਰਿ, ਗਮਨਜੋ ਗੁਰੂ ਕੈ ਘਰਿ,“ਮੋਹਿ ਸਾਥ ਕਾਜਕੌਨ£”ਬੂਝਯੋਦਾਸ ਸਾਥ “ਭਨਿ'॥੬॥“ਮੋਹਿੰਕੈ ਨੇ ਸੰਧਿਕੋਈ,ਪਠੜੋ 
ਚਲਿ ਆਯੋ ਇਤ? ਐਸੇ ਬਾਤ ਬੋਲਤਿ ਸੁ ਆਯੋ ਗੁਰ ਧਾਮ ਕੌ । ਕੌਠੇ ਮੈਂ 
ਬਿਠਾਯੋ ਦਿਜਬੋਲੀਏ ਨ ਬਾਕ ਤੁਮਹਮਰੇ ਬੁਲਾਏਥਬਿਨ,ਬੈਂਠ ਇਕਜਾਮ 
ਕੋ।ਬਿੱਪ ਨੇ ਅਲਾਯੋ,/ਜਿਮ ਆਪ ਨੇ ਬਤਾਯੋ ਤਿਮ ਕਰੋਂ;ਬੈਠਿ ਰਹੌਂਜਥਿ 
ਲੋਹਮਮ ਨਾਮਕੋ।ਤਬਿ ਮੈਂ ਛਪੀ ਨ ਰਾਖੌਂ,ਜਥਾਰਬ ਸੋਈਭਾਂਖੋਂ,ਮੁਕਰ ਨ 
ਏਯਹੈਂ,ਬਿਗਾਰਜੋ ਜਿਮੁ ਕਾਮ ਕੋ॥੭॥ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ ਪਹੁੰਚਜੋ ਗੁਰ 
ਪਾਸੇ ਆਨਿ,ਹੇਤ ਸਲਮਾਨ ਕੇ ਉਠੇ ਹੈਂ ਕੀਨਿ ਬੈਦਨਾ। ਮਧੁਰ ਮਹਾਨਕੌ 

ਨੰਮ੍ਰਿ ਹੋਇ ਬੋਲੇ“ਕਾੜਹਮਜ਼ੇ ਬਿਸਾਲ ਤੁਮ,ਆਦਰ ਸਥਾਨਸਦਾਕਹੈਂਹਮ 
ਮੰਦ ਨਾਂ“ਂ।ਦੈਸ ਕੌ ਨ ਲੋਸ਼ ਲਖਿ,ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਹਮ ਜਾਨਤਿਅਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੁਮ ਬਨਭਿ ਬਿਲੌਦ ਨਾਂ ॥ ੮॥ ਬਡੋ ਕ੍ਰਾਤ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਜਗ 
ਜਾਨਿ ਯਤਿ, ਹਿਤ ਕੋ ਕਰਤਿ;ਇਹੀ ਬਾਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕੀ।ਬੈਰ ਮਨ ਠਾਨੈ 
ਤੋਂ ਹਮਾਰੇਸੈਗ ਹੋਹਿ ਤੋਰੋ,ਬਾਲਕ ਅਦੋਸ਼,ਨਹੀਂਮਿੱਤ੍ ਸ਼ੱਤ ਜਾਨਕੀ।ਖੋਟ 
ਕਾਮੁ ਕੀਨਿ ਬਿਖ ਦਧੀ ਸੋਂ ਦਿਵਾਇ ਦੀਨ, ਬਿੱਪ੍ਰ ਕੌ ਲੌਭਾਇ ਲੀਨਿ, 
ਪ੍ਰੇਰਯੋ ਦੁਰ ਬਾਨ ਕੀ । ਲਾਜ ਨ ਜਹਾਨ ਕੀ;ਨ ਕੀਨਿ ਕੁਲ ਕਾਨ ਕੀ, ਨ 

।ਤ ਦਯਾਵਾਨ ਕੰਮਨ ਪਾਪ ਕੀ ਪਛਾਨ ਕੀ॥੯॥ ਜਮ ਕੋ ਨ ਜਾਨਯੋ ਨ 
ਕਲੰਕ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਨਯੋ;ਹ੍ੈ ਅਜਾਨ ਹਿਤ ਹਾਨਯੋ,ਕਾਜ ਠਾਨਯੋ ਮਤਿਮੰਦਕੋ, 
ਰਾਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਹਾਇ ਭਏ ਆਨ ਕਰਿ,ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਕਾਲਖ ਲਗਈ 
ਜਿਮ ਚੈਦੁ ਕੌ। ਮਿਟੈ ਨ ਪਖਾਰੀ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਇ ਕਾਰੀ ੧੮; ਅ੫- 
ਜਸ ਭਾਰੀ ਦੁਖ ਕਾਰੀ ਲੈ' ਬਿਲੈਦ ਕੋ । ਹੈਸਨ ਕੋ ਕੀਚ, ਜਿਮ ਕਾਲਮ; 
_ਦਅਕਰ। “ਕਹ ਦਸ ਗੇਜ਼ਆ। "ਦੁਖੀਏ ਭਦਣ ਫਲੇ ਗੁਰੂ ਜੋ $ । ਜ਼ ਅੱ `ਰਾਂ। #ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ 'ਬੱਣਦੇ । "ਪਿਆਰ ਦੂਰ-ਗੀਤਾਂ । "ਡਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ` ਅਪਜਜੇ . ਅੱ. 

ਲਵੇ'ਗਾ। ਮਾਂ ਪ੪-ਕਰੈ' ਹਮ ਬਦਲਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੭੩) ਰਾਸਿ ਝ । ਅੰਸੂ ੧੮. 

ਕਮਲ ਬੀਚ,ਤਿਮ ਬੁੱਧ ਨੀਚ ਤੇਹੀਪਕਰੈਂ ਛੈਦ ਬੰਦ ਕੌ" ॥੧੦॥ ਲਾਗਜ 

_ ਏਕ ਅੰਕ" ਹੀ ਕਲੰਕ ਮੁਖ ਤੇਰੋ ਅਬ
ਿ;ਰਹੈ ਚਿਰਕਾਲ ਦਹੈ ਚਿੱਤ ਕੁਲ 

ਸੁਨਿ ਸਨਿਖੋਟੋ ਤੁਝ ਜਾਨੈਂ,ਮੌਨ ਠਾਨੈ,ਨ ਬਖਾਨ 
ਕਛੁਹਸੈਗਤਾਂ ਮਬਾਰ 

ਪਛਤਾਵੈਂ ਸੀਸ ਧੁਨਿਧੁਨਿ/ਸੁਨੈਂ ਗੁਰਸਿੱਘਦੀਨੀ ਬਾਲਕ
ਕੇ ਬਿਖ ਇਨ, 

ਪਨ ਮੁਖ ਪਿਖਿ,ਦੋਸ਼ ਮਹਾਂ ਗੁਨਿ ਰਨਿ। ਨਿੰਦ ਕੌ ਉਚਾਰੈਂ
; ਤੋਰ 

ਕਿਤ ਕੌ ਪਿਕਾਰੈਂ ਸਭਿ,ਵੈਲੈਜਗ ਸਾਰੈ,ਭਨੰ ਆਪਸਮੈਂ ਪਠਿਪੁਨਿ॥੧੧॥ 

ਕਰੋਧ ਕਰਿ ਛੋਭ ਸੋਂ ਹੰਕਾ, ਧਰਿ ਬੋਲਯੋ ਤਬਿ/ਝ੍ਠੇ ਉਪਾਲੀਤ ਦੇੜਿ 

ਨਾਮ ਕੌਨ ਲੇਤਿ ਦੈਸ਼ ਉਪਜਾਇ ਕਰਿ? ਕੋਉ ਨਹਿੰ ਪ੍ਰੇਰ
ਕ ਕਬਿ; ਕੂਰ 

ਸੁਨਾਇ ਕਰਿਗ੧੨॥ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ“ਸੇਵਕ ਉਠਹ ਅਬਿ; ਸਾਂ
ਕਰ ਕੋ 

ਛੌਰਿਕੈ ਕਿਵਾਰੋਂ ਕੌ ਉਘਾਂਰ ਦੇਹੁ।ਤਾਤਕਾਲ ਓ15 ਜਗ 

ਬੈਠੋ ਆਇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੇ ਸਨਮੁਘ,ਚਪੇ” ਦੋਉ ਚੋਰ ਜੇਹ । ਲੋਚਨ ਕੰ 

ਉਘਰਜੋ ਕਪਟ;ਜਾਤਿ ਨਿਘਰਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਕੇ ਬੀਚ"; ਮੁਖ ਪੈ
 ਖੁਰਾਈ ਕੀ 

ਸ਼ਰਮ ਬਰਖਾਇ ਮੇਂਹ''0੧੩॥ਬੋਲਯੋ ਦਿਜ“ਮੂਢ!ਕ੍ਯ ਕਰਾਯੋ ਥੋ ਕਪਟ 

ਗਢ ਕੈਜੇ ਗੁਰਬੈਸ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੁਮ ਲੀਨਿਓ '। ਆਪ ਪਾਪ ਕੂਪ ਮੇਂ 

ਡਬਤਿ ਮੌਕੌ ਸੈਗ ਗਹਿ;ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸੋਂ ਬੈਰ ਬਡ ਕੀਨਿਓ।ਕਿਮ 
ਲਤਾ 

ਹੈ:- “ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਚਮਲਾ॥ ਜੇਸੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਹੈ ਜਲਾ ॥'
 "ਇਕਵਾਰਗ। 

ਹੀ। “ਉਜ। “ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ' ਮਦਾਰੀ ਹੱਥ ਮਲਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰ
ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । “ਕਿਸਨੇ (ਇਹ) ਨਮ 

(ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ) ਕੀਤਾ ਹੈ । $ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹਕੈ । ੭ਬੂਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ । "ਲ੍ਰਕਏੇ ਦ। । ` 

ਬਹਾਲ ਛੋਟ ਨਹੀ ਲੱਭਦਾ । "“ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ' 'ਭਾਟ; ਪੁੜ੍ਹਕਾ। 

ਘਾਂ੧ਕਹਾਂ । 
ਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਝਜ । ( ੧੯੭੪ ) ਗਾਸਿ ੩ । ਅੰਸ ੧੮, 

ਦਿਬਹੋ ਗੇ ਦੁਉ ਲੋਕ ਸੁਖ ਖੋ ਗੇ,ਸਭਿ ਨਿੰਦਾ ਜੂਤ ਹੋਗੇ, ਦੁਖ ਭੋਗੇਗੇਂ, 
ਮਲੀਨਿਓਂ | ਮੁਕਰਤਿ ਕੌਸੇਊਮੋ ਸੋਂਕਹਜੋ ਰਾਤਿ ਜੈਸੇਅਬਿ ਸਭਿਨਿਮੈਂ ਤੇ ਸੇ 
ਕਹੁ;ਪਾਪ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੀਨਿਓ!॥੧੪॥ਸੁਨਿਕੇ ਕੁਟਲ ਬੜੌਕਪਟਨਮਾਨੈ;ਪੁਨਿ 
ਲੋਚਨ ਨ ਨੀਚ ਕਰੈ,ਬੋਲਤਿ ਕਠੋਰ ਬੈਨ। “ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਦਿਜਕੋ ਸਿਖਾਇ 
ਕੰ ਕਾਜ ਕੂਰਉਪਾਲੀਡ ਦੜਿ: ਕਪਤਾਵੈ ਮਨ ਮੋਹਿ ਡੈਨ। ਨਿੰਦਾ ਕੋ 
ਬਿਥਾਰੈ ਜਰ) ਲੌਕਨ ਮੈਂ ਬਨੈ ਠਗ, ਆਪ ਕੋ ਪਜਾਵੈ, ਅਗ ਪਾਸ ਤੇ' 
ਦ਼ੜੇ ਲੈਨ।ਕਰੈਉੜਪਾਤਿ,ਮੈਂ- ਨ ਡਰੋਂ ਇਨਬਾਤਨਿਤੇ,ਘਾਤਨਿਬਨਾਵੈ 
ਸਗਰੇਨ ਕੋ ਸੁਨਾਇ ਦੈਨਿ”॥੧੫॥ਜਾਨ ਬਡੋਦੀਠੁ ,ਅਵਿਲੋਕਕੈ ਨਿਠੁਰ 
ਡੀਠ,-ਪਾਪ ਯਾਂਕੋ ਮੈਠ ਹੈ-ਥਿਚਾਰਕੋ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ।-ਅੰਗਲ ਕਰਤ 
ਨਹੀਂ ਲਾਜ ਕੋ ਧਰਤਿ,ਪੁਨਿ ਬਕਤਿ ਕਠੌਰ,ਬਨੈ ਬਾਤਨ ਮੈਂ ਸੁਰਜਨ' 
ਆਨਨ ਪੈ ਭਨੈ ਦਿਜ, ਮਾਨਤਿ ਨ; ਕਰੈ ਜਿਵ, ਉਲਟੋ ਸੁ ਕਂਧ ਹੋਤਿ 
ਦੁਰਮਤਿ ਦੁਰਜਨ । ਜਾਂਕੈ ਹਿਤ ਪਾਪ ਧਰੈ, ਔੰਗੁਨ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਸੋ 
ਤੋ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ ਦਈ ਗੁਰਤਾ ਜੁ ਗੁੰਚ ਜਨ-॥੧੬॥ਵੇਰ ਬੋਲਕੋ ਪਾਪਮਤਿ 
“ਬਿ ਲੌ ਨ ਕੀਨ ਕੁਛ, ਉੱਦਮ ਕਰੈ ਹੋਂ ਅਸ ਅਧਿਕ ਬਿਚਾਰਿਕੈਪੁੱਤ੍ਰ 
ਕੇ ਸਮੇਤ ਤੋਹਿ ਜਮ ਕੇ ਨਿਕੇਤ ਪਠੋਂ ਕੋਊਦਿਨ ਬੀਤ, ਲੇਹੁ ਠੀਕ ਉਰ- 
ਧਾਰਿਕੀਮੈਂ ਤੋਂ ਬਝੋਂ ਪੂਤ ਤਯਾਗ ਦੀਨ/ਸ ਪਿਤਾ ਨੈ ਆਪ.ਬੈਸ ਮੇਂ ਅਲਪ 
ਲੀਨਿ ਗੁਰਤਾ ਹੈਕਾਰਕੌ। ਕੋਈ ਤੋ ਕਰੈ ਗੋ ਨਜਾਇ, ਕੈਸੇ ਕੈ ਅੰਨਜਾਇ 
ਹੋਇ ਨਾਤੁਰ ਅੰਧੋਰ ਪਰੈ ਜਗ ਅਬਿਚਾਰ ਕੈ? ॥੧%॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੀ 
“ਕਛ ਨਈ ਨਹਿੰ ਰੀਤਿ ਠਾਨੀ;ਆਦਿ ਹੂੰ ਤੇ ਚਲੀ ਆਇ ਬਿਦਤ ਜਗੱਤ 
ਹੈ। ਭਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਦੋਇ ਮਹਾਂ ਮਤ“ ਸੇਵ ਨਹਿ ਲਗੇ,ਲੀਨਿ 
ਸੇਵਾ ਜੋ ਲਗੱਤਿ ਹੈ£। ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਉਦਾਰਚਿਤ ਗੜਾਨ ਰੂਪ ਦੋਨੋ 
ਸੁਤ ਦੀਨਿ ਨਹੀਂ,ਲੀਨਿਜੋ ਭਗਤਿਹੈਂ।ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਬਿਰਾਜੈਂ, 
ਦੋਇ ਨੰਦ ਛੂਛੇ ਰਹੇ,ਆਨ ਥਾਨ' ਜੋਤਿ ਸੁ ਜਗਤ ਹੈ" ॥੧੮॥ਦੌਥੇਗੁਰੁ 
_ਰਾਮਦਾਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਨਿਕੈ ਥਿਠਾਇ ਗਾਦੀ 
ਮੂਰਖਾਂ ਤੋ “ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਵਣ ਲਈ ਦਾਉ ਰਚਦ ਹੈ। ੧ਚਤੂਰ । “ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । 
ਪਮਹਾਂ ਮੱਤੇ ਹੋਏ#ਲੈ ਲਈ[ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ)ਜੋ ਸੇਢਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ( ਭਾਵ ਗੁਰੁਅੰਗਦ ਟੇਵ ਜੀਨੇ) 
-ਲੀਤੀ (ਉਸਨ) ਜੇ ਭਗਤ ਸੀ । "ਗੱਦੀ ਬੇਠੇ । “ਭਾਵ ਗੁਠੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ । "ਜਾ ਜਗੀ ਹੈ। 

ਨੀਂ ਪ੧੩== 



ਸੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।.. _ (੧੯੭੫) ___ ਚੀਸ ੩। ਅੱਸੂ ੧੮. 
ਹਮ ਕੋਜਬਾ ਜੋਗ ਜਾਨੈ, ਕੋ ਅਜੋਗ ਕੋ ਬਖਾਨੈ 'ਇਸ; ਜਹ ਕਹਾਂ ਮਾਨ 

ਹਿੰ ਪਾਵੇ'ਅਬਿ ਤੁਮ ਮ ਕਂ। ਈਰਖਾ ਠਰੇ ਤੋ ਏਕ ਰਿਦੇ ਕੌ ਸਤਾ ਲਹਿ, 

ਦੇਖਿ ਪਾਇ , ਪਾਇ ਨਹੀ ਸਮ ਕੇ । ਜਤਨ ਅਨੰਕ ਤੇ ਬਿਬੈਕ 

ਕੈ ਸ ਪਾਯੋ ਦੇਖਿ, ਬੋਲਨੋ ਕਰਿ ਲਾਲ ਮੁ 
ਨ ਰ 6 

ਜੋ ਬਨਾਈ ਅਬਿਲਘਨ ਕੋ ਪਾਸ ਤੇ ਖਸੋਟਤੋ ਜੋ ਬਲੀ ਹੋਂ ਜੈਸੇ 
ਲੇਤਿ, ਜਾਨਤਿ ਹੈ' ਲੌਕ ਸਿ । ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰੀ ਕੋ ਫੇਰ ਦੇਤਿ 

ਹੈਂ ਸ ਬਲ ਪਾ, ਤਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਨ ਜਾਤਿ ਹੈ ਕਹੋ ਜ ਸਬਾਨੋਬਲ 

ਪੈ ਛੋਰੈ ਕੌਨ, ਮੈਂਤੋ ਰਹਯੋ ਮੌਨਿ ਧਰ; ਦੇਖਿ ਹੈਂ ਤਮਾਸ਼ੋ ਅਥਿ ਜੋਰ ਕਰ 

ਲੇਉ' ਜਬਿ॥੨੦॥%ਬਲੀਜੇ ਅਨੀਤਿ ਕਰੈ,ਮਤਿ ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ ਧਹੇਤਾਂਕੋਪ੍ ਤੂ 

ਹਰੈ, ਹਾਰ ਜਾੜਿ ਹੈ ਹੈਕਾਰ ਤੇ । ਭਯੋ ਹਰਠਖਸ ਪ੍ਰਹਲਾਵ ਸੋਂ ਵਿਰੋਧੀ 
ਕੀ ਤੁ ੮ ਅਕਲ ਮਚ 

ਭਯੋ ਲਾਗੀ ਨ ਬਿਲੌਬ ਕੁਛ ਨਖਨ ਸੋਂ ਮਾਰਤੇ । ਖਹੁਰ 

ਨਾਂਹ 
ਦੇਖਿ ਦ 
ਹੀਨ ਗੁਰੁ ਹੈ ਨ, ਕੈਸੇ ਭਾਰ ਧਾਰਿ ਹੈਂ, ਬਿਚਾਰ, ਤਯ

ਾਗ ਗ਼ਮ ਕੌਂ॥੧੯॥ 

ਸਨਿ ਮਖਿ“ਬੈਠਨਿ ਨ ਦੇਉ 

ਬਾਤਿ 
ਕੈਸੇ ਮਾਰ 

ਬਿਸਾਲ ਬੱਲਵਾਨਦੈ।ਜਹਾਂਕਹਾਂ ਰਤ ਮਹਾਟੀਨੀ ਅਰ. 

ਆਦ ਦੇਵ,ਨਰ ਦਵਨਕੇ“ਹਾਨ ਹੈ।ਤ/ਪਸੀ ਸ ਬੋਸਧਯੀਰ ਰਾਘਵ”ਬਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਬਲ ਕਟੇਬ ਅਸੇਸ ਜੁੜ ਕੀਨਅਵੇਸਾਂਨ ਹੈ।ਰੈਜਨ ਗਰਬਘਰ੫ ਭੈਂਜਨ 
ਬਿਲੌਦ ਰ ਓਜਰੈਜਨ ਭਗਤ ਮਧੁਸੁਦਨ ਕੀ ਬਾਨ ਹੈ॥੨੨॥ਪਾਪਮਤੀ 

ਔਰ ਸੁਨਿ ਗੁਨ ਮਧ ਸੂਦਨ ਕੇ,ਭਯੋ ਹੈ ਦਜੋਧਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਰਵਾਨ ਕੇ" 

ਪਾਂਡਵ ਨਿਕਾਰਿਕੋ ਹੈਕਾਰ ਕੌ ਉਦਾਰ ਕਰ; ਸਾਂਰੇ ਰਾਂਜ ਲੀਨਿ ਜਾਨੰ 

ਮੋਹਿ ਨ ਸਮਾਨਕੈ''।ਬਲ ਤੇ ਅਨੀਤਿਕਰਿ,ਬੁਧਿ ਬਿੱਪ੍ਰੀਂਤ ਕਰਿ, ਭਾਨਜ 

ਕੋਮੈਤ ਕਰਿ ਮਹਾਂ ਮਨ ਮਾਨ ਕੋ। ਜੈਗ ਬੀਚ ਹਾਰਤੋ; ਮਾਰ ਡਾਰਜੋ,ਨ 

ਸੈਭਾਰਯੋ ਬਲ,ਕੌਨ ਨ ਬਿਦਾਰਜੋ ਜੋ ਹੋਕਾਂਰਯੋ ਅਘ ਠਾਠਿ ਕੋ॥੨੩॥ਖੜੇ 

“ਨਹੀਂ ਪੁਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । “ਕਿਵੇਂ (ਗੁਰਤਾ ਦੇ) ਭਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰ ਮਕਦਾ ਹੈ । ਖੰਗੂਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ 

ਬੋਲੈ । ਸ਼ਸ੩ ਮਾਰਕੇ । “ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, (ਅ) ਬ੍ਹਮਣਾ ਨੂੰ (ਏ) ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ । । #ਰੁਮਚੈਦਰ । 

“ਸਾਰੇ ਕੁਟੈਬ ਸਣੇ (ਰਾਛਨ ਨੂੰ) ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ । ਦਬੁੜੇ ਬਲੀ ਵੈਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ । ੯ਪੂਮੈਨ 

ਕਰਨਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਨ ਹੈ। “੯ਕੋਰਵਾਂ ਦਾ ਫਾਜਾਂ । "'“ਮੇਹੇ ਤੁਲ ਕੋਈਂ 

ਨਗੇਂ? । "ਕਰਣ ਨੂੰ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੭੬) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸ ੧੮ 
ਬਡੇ ਗਿਨੰ ਲਘ ਭਏ ਤਿਨ ਕੌਨ ਭਨੰ,ਦੁੱਜਨ ਗੁਮਾਨੀ ਹਨੈ,ਬਾਨ ਭਗ- 
ਵਾਨ ਕੀ। ਤੂੰ ਤੋਂ ਏਕ ਜੋਤ ਕਹਾਂ ਬਲ ਕੌ ਗਰਬ ਧਰੈਂ,ਬਾਂਕੋ ਰੋਮ ਹੋਇ ਹੈ 
ਨ ਜੜਨ ਮਹਾਨ ਕੀ" । ਸਗਰੇ ਤੁਰਕ ਮਿਲਿ ਆਵੈ ਨ ਗੁਰਾਈ ਪਾਵੈ 
ਬਾਦ ਸਭਿ ਜਾਂਵੈਂ,ਪਛੁਤਾਵੈਂ ਹਿਤ ਹਾਨ ਕੀ।ਐਸੇ ਮਨ ਜਾਨਿ ਕੈ, ਬਿਚਾਰ 
ਉਰ ਠਾਨਿਕੰ, ਸਮਝ ਲੇਹੁ ਸਕਾਨਿ ਕੇ, ਸਮਾਨ ਮਤਿਵਾਨ ਕੀ”॥ ੨੪॥ 
ਦੌਹਰ॥ ਰਕਤ ਨੌਨ ਦੁਰਬੈਨ ਕਹਿੰ,ਕੈ ਨ ਹਮੈ,ਛਲ ਐਨ ! ਪਾਇ ਹੈਂ ਨ 
ਕੁਛ ਲਾਭਕੋ,ਰੈਨ ਸੈਨ ਕਰਿਚੈਨ'॥੨੫॥ਕਬਿੱਤ॥ਸੁਨਿਜਰ ਗਯੋ,ਦੁਖਬਿਯੋ 
ਤਪਤਯੋ ਉਰ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਤਿ ਭਯੋ ਆਂਖੈ ਕਰਿ ਲਾਲਕੋ । ਓਪ੍ਥੀਆ 
ਕਹਾਂਵੋਂ ਤਬ,ਪੁੱਤ੍ ਕੇ ਸਮੇਤ ਜਬਿ ਤੁਮਰੋ ਬਿਨਾਸ਼ ਕਰੇਂ,ਸਾਲਤਿ ਬਿਸਾਲ 
ਕੋ'। ਜਾਇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਮੈਂਪੁਕਾਰੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਰੀ, ਸਗਰੀ ਅਨੀਤ 
ਕੌ ਸੁਨਾਵੇਂ ਤੋਹਿ ਹਾਲ ਕੋ । ਮੈਂ ਤੋ ਠਾਨਿ ਟਾਲ ਕੋ, ਨ ਆਨਜੋ ਇਤ 
ਖਯਾਲਕੌ;ਕਰੌ ੧ ਅਬਿਘਾਲਿ ਕੋਤੁਰਕਪਠੱਜਾਲ ਕੌ॥੨੬॥ਭਾਰਜਾਤਨੁ ਜ 
ਕੇ ਸਮੇਤ ਤਿਸੀ ਥਾਨ ਬੈਠਿ ਪਕਰ ਮੰਗਾਉਂ ਖੇਦ ਸਾਬ ਤਤਕਾਲ ਕੌ । 
ਦੁਖਤਿ ਪੁਕਾਰੇਂ ਜਬਿ,ਛੂਟਬੋ ਨਹੋਦਿਕਿਮ, ` ਮੇਰੀਆਂਖਭਈ 
ਲਾਲ ਕੋਗੁਰਤਾ ਨ ਛੋਹ ਫੇਰ ਲੈਹੋਂ ਕਰਿ ਜੋਰ ਮਹਾਂ,ਸੁਖ ਸੋਂ ਸੁਪਤ ਸਿੰਘ 
ਛੇਰਜੋ ਤੈਂ ਕਰਾਲ ਕੋ।ਜੈਸੇ ਹਾਥ ਨਾਲ ਕੋ“ਪਕਰ ਲੇ ਬਿਸਾਲ ਕੌ ਨ ਜਾਨੈ 
ਬਿਖੀ ਬਯਾਲ ਕੌੱ;ਸੁ ਐਸੇ ਜਾਨ ਹਾਲ ਕੋ ॥੨੭॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੀ“ਜਗ- 
ਦੀਸ਼ ਜਿਮ ਠਾਨ ਬਿਧਿ; ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਖਾਨੀ ਮਨ ਜਾਨਿ ਕੋ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਇਨ ਪੌਤ੍੍ ਰ੍ਰੋ ਬਿਲੋਦ ਬਲੀ, ਪੰਥ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਗੋ 
ਬਿਸਾਲ ਤੇਜ ਸਾਨ ਕੰ।ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸਿਖ ਤੇਰੋ ਬੋਸ ਬਨ ਜੇ ਹੈ ਪਾਇ 
ਅਸ ਹੀਨਤਾ ਜੁ ਭਾਖੇਂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਕੈਅਚਲ ਕਲੈਕਤੇਰੇ ਅਮਿਟ ਮਯੈਕ 
ਕੇ ਜਯੋ';ਸੁਨਿ ਸੁੰਨੇ ਦੁਖ” ਤੇਰੋ ਦੋਸ਼ ਬੁਰੋ ਮਾਨਿ ਕੰ॥੨੮॥ਦੋਹਰਾਮਕਰਤਿ 
ਪਾਪ ਸੁਕਚੰਤਿ ਨਹੀਂ ਦੁਰਮਤਿ ਮਤਸਰ ਧਾਰਿ । ਬਨਿ ਬਨਿ ਦੀਨਿ ਸੁ 

__ ਬੇਨਤੀ ਭਾਖਹੁ ਤੁਰਕ ਅਗਾਰ॥੨੯॥ਅਧਿਕ ਸਪਰਧਾ'"ਬਧਿ ਚਲੀ ਕਹਿ 

-(ਤੈਥੋਂ) ਵਿੱਗਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਤੈ ਜਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬੀ । ”ਬੁੱਧੀਵਾਲਾਂ ਵਾਂਡੂ । 
“ਫੱਡੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੂੰ । “ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ । “ਕੋਈ । #ਵੱਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ । “ਭਾਵ ਗੁਣ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਗੇ । ੯ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ । ੧ਤੇਗੀ ਵੰਸ਼) 
ਦੂਖੋਗੀ । "ਈਰਖਾ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚਜ। ___(੧੯੭੭) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੯ 

ਸਨਿ ਬਾਕ ਕਠੋਰ । ਗਾਰਿ ਦੇਭਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਉਠਜੋ ਗਮਨਯੋ ਨਿਜ 
ਘਰ ਓਰ ॥੩੦॥ ਨਰਕ ਪਰਨ ਕੀ ਕਰਤਿ ਮੜਿ,ੰਚੰੰਤਾ ਨਦੀ ਬਿਸਾਲ । 
ਬਹਨੋ ਜਾਤਿ ਡੁਬਤਿ ਸਕਲ ਕਲਿਮਲ ਕਲਿਤ ਕਰਾਲ ॥ ੩੧ ॥ 
ਵਲਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਚੈ ਤਿਤਿ 3੧ 'ਪ੍ਰਿਥੀਆ' ਗੁਰ ਝਗਰਨ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਵਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਦਸ਼ਮ ਅਸ । ੧੮ ॥ 

੧੯, [ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਨੂੰ ਸਮਬਾਉਣ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਗਮਨਤਿ ਧਾਮ ਕੌ ਹਟਿ ਵਿਰ ਠਾਂਢੋ ਹੋਇਕਹਹਨ 
ਲਗਜੋ ਕਰਿ ਕੌੌਧ ਕੋਧਨ ਦੇ ਤੁਝ ਸਭਿ ਕੋਇ ॥੧॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ਵੇਦ ॥ ਸੁਖ ਕੀ 

ਨੀਂਦ ਨ ਸੋਵਨਿ ਦੇਵੇਂ ਕਰਿ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਪਕਰਿ ਮੰਗਾਇ । ਸੁਤ ਬ।ਨਤਾ 

ਜਤ ਖੇਦਤਿ ਕਰਿ ਕੈ ਤੁਰਕਨਿ ਤੋਤਝਬ ਕੋ ਮਰਵਾਇਿ।ਮੂਛਨ ਪਰ ਨਿਜ 
ਕਰ ਕੋ ਵੇਰਤਿ/ਤੌ ਮੈਂ ਪਿਥੀਆ ਨਾਮ ਕਹਾਇ।ਮਿਲਿਨਿ ਹੋਇ ਤਬਿ ਰੂੰ 
ਤਮਰੈ ਸੋਗ,ਰਾਖਹ ਯਾਦ ਬਿਸਰ ਜਿਨ ਜ਼ਾਇ॥੨॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਰਜੋ ਧਿਕਰਨਿਕਰਮ ਕਰਨਿ ਕੋ ਧਿਕ ਧਿਕ ਤੋਹਿਪੁਨ ਤੇਰੇ ਬਾਕਨਿ 

ਕੋ ਧਿਕ ਧਿਕ;ਕਰਨਿ ਪੈਜਕੋਧਿਕ ਧਿਕਹੋਹਿਮੁਖਕੇ ਧਿਕ ਧਿਕ; ਮੁਛੰਨ 

ਧਿਕ ਧਿਕ, ਕੁਲ ਕੀ ਰੀਤ ਤਜੀ ਧਿਕ ਜੋਹਿ । ਪਰਹਿ ਨਰਕ ਮਾਹਿ 

ਤਾਰਹਿ ਨਹਿੰ ਕੋ/,ਗ਼ਨ ਕਲਿਮਲ ਕਰਿਤਾ ਉਰ ਕ੍ਰੋਹਿ” ॥੩॥ ਗਮਨਯੇ 
ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਸਤਿ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਰਿਦਾ ਤਪੰਤਿ । ਗਿਨਤੀ 

_ਗਿਨਤਿ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ-ਨਹਿੰ ਪੁਰਿ ਬਸ-ਚਿੱਤ ਚਿਤਵੇਤਿ-ਆਇ 

੫ਭੁੱਠ ਨਾ ਜਾਂਣਾ । ”ਤੋਨੂੰ ਤਾਰੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । “ਰਿਦੇ ਦਾ ਕੌਧੀ । 

#ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਚੀਤ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਰ 

ਸਖਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਜੀ ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 

ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੂਪ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਗਣ ਹੇ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਲ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ 

ਬਹੈ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੱਲਕੇ ਅੰਸੂ ੨੧ ਅੰਕ ੨੫ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਖ ਰਹੇ 
ਹਨ:-“ਹਮ ਨਹਿ ਬੁਰਾ ਕਹਜੇ ਤਿਸ ਲੇਸ਼' । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ. ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ 
ਡਿੱਠ! ਹੈ ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ£-“ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਓ' ॥ ਪੁਨ 

ਗਦੂ ਅਰਜਨ ਜੀ “ਮੇਦਨਿ ਭਰੂ ਸਹਤਾ? ॥ ਪੁਨ: “ਤਿਹ ਜਨ ਜਾਚਹੁ ਜਗਤੁ ਪਰ ਜਾ: 

ਬਾਸੁਰ ਰਯਨਿ ਬਾਸ ਜਾਕੋ ਹਿਤੁ ਨਾਮ ਸਿਉ ॥ ਪਰਮ ਅਤੀਤੁ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੈ ਰੰਗਿ 

ਬਾਂਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਪੈ ਦੇਖੀਅਤੁ ਧਾਮ ਸਿਉ ॥ ਅਔਪਰ ਪਰੈਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲ 

ਬਿਨੁ ਭਗਵੰਤ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਅਉਰੈ ਕਾਮ ਸਿਉ ॥ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪੂਤੁ ਸੁਬਮਯ ਅਰਜੁਨ ਤੁ 
ਭਗਤਿ ਕੈ ਹੈਤਿ ਪਇ ਰਹਿਓ ਮਿਲਿ ਰਾਮ ਸਿਉਂ ॥ ੩॥ 

੨ 

6/. 81. 
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& 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ / _ (੧੯੭੮) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੯, 
। ਮੁਖ ਭਾਖਹਿੰਗੇ ਅਤਯੇਤ।ਸਹੀ ਨ ਜਾਇ,ਬਿਗਾਰ 

ਹੋਹਿ ਗੋ,ਪਰਹਿ ਰਾਰ ਤਿਸ ਕਾਲ ਤਰੇਤ॥੪॥ਤਿਸ ਕੇ ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਬਹੁ 

ਹਾਰ ਘਰ ਪਵਿਸਹਿਲੁਹਿਨ ਨੈ ਸਜ ਪਬਲਰਿ ਰਮ ਤਬ ਹਾਰੰ'ਘਰ (ਜਹਾਂ ਪੁਗਨਤਪ੍ਰੱਤ 
ਢਿਗ ਰਹਿ ਤਹਿੰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਚਹਹਿ ਕਿਸ ਭਾਇ । ਸਰਪ ਸ਼ੇਰ ਕੌ ਜਥਾ _ 
ਸਮੀਪੀ' ਇਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਕਬਿਹੂੰ ਬਿਨਸਾਇ॥ ੫॥ ਪੁੱਤ ਭਾਰਜਾਂ ਸੈਗ 
ਲਿਚਲਿ ਹੌਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚਿ ਇਕ ਬਾਗ ਸੁਲਹੀ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਮਸਲਤ 
ਕਰਿਕੈ ਜਹਾਂਗੈਰ ਢਿਗ ਕਰੌ ਪੁਕਾਰ । ਜਹਿੰ ਮੈਂ ਜਾਉ' ਸਿੱਖ ਤਹਿੰ ਮੇਰੇ 
ਆਨੈਗੇ ਸਭਿਹੀ ਉਪਹਾਗਤਿਨ ਤੇ ਕਰਿਗੁਜ਼ਰਾਨਨਿਬਾਹੌਂ ਰਹੇਇਕੱਤ 
ਸਰਬ ਪਰਵਾਰ-॥੬॥ਮਿਲਿ ਦਾਰਾ ਸੋਂ ਮਸਲਤ ਕੀਨਸਿ“ਨਗਰੀ ਤਯਾਗ 
ਚਲਹੁ ਕਿਸਥਾਨ।ਬਢੀ ਸਪਰਧਾ ਹਮਰੀ ਅਤਿਸ਼ੇ ਇਹਾਂ ਬਸਨਮੈ' ਕੁਸ਼ਲ 
ਨ ਜਾਂਨਿ। ਬਡੋ ਬਿਗਾਰ ਭਏ ਤੇ ਪੂਰਬ ਗਮਨ ਕਰਹੁ ਇਹ ਮਹਾਂ ਸਿਯਾਨ । 
ਤਾਰੀ ਕਰਹੁ ਬਿਲੀਬ ਨ ਠਾਨਹੁ; ਨਾਂਹਿ ਤ ਹੋਇ ਆਨ ਕੀ ਆਨ” । 
੭॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬਿ ਮਤੋ ਮਤਾਯਹ” ਭਾਗਨਿ ਕੀ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿ ਲੀਨਿ। 
ਸਰਬ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਰੌਰਾ ਪਰ ਗਜੋ “ਭਾਜ ਚਲਜੋ ਪ੍ਰਿਬੀਆ ' ਡਰ ਕੀਨਿ।ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੋਬਿਖ ਦੀਨਸਿ,ਉਘਰਯੋ ਕਪਟ,ਲਾਜ ਭਯਭੀਨਸਾਹਿਬ 
ਜ਼ਾਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਬਲ ਤੇ ਅਪਨੋ ਆਪ ਬਚਾਯਹ ਚੀਨਿ! ॥੮॥ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ 
ਨਰ ਦਰਿ ਦਰਿ£ ਕਰਿ ਬਾਤੈਂ “ਮਾਰਨਿ ਹਿਤ ਛਲ ਬਲ ਬਡ ਧਾਰਿ॥ਗੁਰ 
ਸਤ ਮਹਾਂਦੇਵ ਘਰ ਬੈਠੋ ਸੁਨਜੋ ਸ਼ੋਨ ਮਹਿ ਸਭਿ ਦੁਰਚਾਰ।ਕਰ ਮੀਜਤਿ” 
ਸਿਰ ਧੁਨਿ ਧੁਨਿ ਢੋਰਤਿ#-ਕਹਾਂ ਕਰਮ ਕੀਨਸਿ ਬਰਿਆਰ'”। ਧਨ 
ਕਾਰਨ ਦਾਰੁਨ ਕਤ ਠਾਨਹਿ ਨਿੰਦਾਬਿਦਤਹਿ ਜਗਤ ਮਬਾਰ-॥੯॥ਬੈਠਜੋ 
ਪਛੁਤਾਵਤਿ ਘਰ ਅਪਨੈ ਇਤਨੈ ਮਹਿ ਇਕ ਮਾਨਵ ਆਇ । ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ 
ਸਣ ਪਰਵਾਰ ਤਯਾਰ ਭਾ ਦਿਲੀ ਬਿਖੇ ਪੁਕਾਰੂ ਜਾਇ।ਕੀਨਿ ਸੁਨਾਵਨਿ, 
ਹੌਲ ਉਠਯੋ,ਤਇ,ਤੁਰਨ ਪਗ! ਪਨਹੀ ਕੋ ਪਾਇ।ਗਯੋ ਉਤਾਇਲ ਕਰਿਕੰ 
₹ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ (ਮੈਗਤਿ) ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। “ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ । “ਹੋਰ ਦੀ 

_ਹੋਚ (ਅ) ਪਲ ਵਿਚ ਹੋਰ (ਕੁਛ) ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਸ਼ੱਧ ਪਾਠ “ਆਨ ਕੀ ਹਾਨਿ! ਲਗਦਾਹੈ, 
ਜ਼ਾਵ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਹਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਲਾਹ ਭੀਤੀ । “ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆਂ । $ਛਪ 
ਛੁਪ ਕੇ । “ਮੜਾ ਕੇਮ । “ਹੱਥ ਮਲਕੇ । €ਢਿੱਲਾ ਛੱਭਣੀ, ਭਾਵ ਢਿਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨ ਰਹਿਆ । 
| ਹਿੰਦੀ, ਢਾਰਨਾਂ, ਢੇਰਨ==ਤੁਹਲਣਾ, ਢਾਲਨੀ]। "'ੜਂ ਨੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੧੯੭੯) _ਫਸੱਸ ੩ । ਅੱਸੂ ੧੯ 

ਬਰਜਨਿ" ਸਰਲ ਰਿਦਾ ਜਿਹ ਸਹਿਜ ਸਭਾਇ॥੧੦॥ ਦਸਕ ਦਾਸ ਜਿਹ 
ਸਾਬ ਗਏ ਚਲਿ ਦੇਖਜੋ ਘਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੌ ਜਾਇ। ਅਸਵਾਰੀ ਗਨ ਤਜਾਰੀ 
ਹੋਵਤਿ ਸਭਿ ਵਸਤੁ ਕੇ ਭਾਰ ਬੈਧਾਇ। ਸਕਲ ਸਕਣ ਮਹਿ ਲਾਦਤਿ 
ਸਾਂਬਤਿ ਹੇਰਤਿ ਲੌਕ ਖਰੇ ਸਮਦਾਇ। ਵਹਿਰ ਸਦਨ ਤੇ ਕੌ ਥਿਤਿ ਅੰਤਰ, 
ਕੇਤਿਕ ਪੌਰ ਸਥਿਰ ਦਰਸਾਇ ॥੧੧॥ ਮੰਦ ਮੰਦ ਕਹਿ ਆਪਸ ਮਹਿ ਨਰ 
“ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਮਹਾਂ ਉਪੱਦਵ ਮੂਲ । ਤਪਤਿ ਵਿਸੇਸ਼ ਦੈਂਸ਼ਕੋ ਠਾਨਤਿ ਅਘ 
ਅਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਡਰਹਿ ਨ ਭੂਲ'।ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਤਬਿ ਕੋ ਹੋਤਿ 

ਬਿਦਤਿ ਗਈ ਹੋਇ। ਦਬਯੋ ਲਾਜ ਤੇ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਪੁਰਿ;ਨਿੰਦਹਿੰ ਨਰ 
ਨਾਰੀ ਸਭਿ ਕੋਇ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਬਾਲਿਕ ਅਨਜ ਨੰਦਮੰਦਰ 
=ਗਨ ਜੋਇ। ਤਿਸ ਹੜਿਬੇ ਕੌ ਚਾਹਤਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਮਤਿ ਹਤਿ ਭਈ 
ਦੁਖਤਿ ਪਿਖਿ ਸੋਇ ॥੧੩॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਧਾਂਏ ਪੁਨ ਪੰਨਗ ਛੋਰਾ ਅਥਿ ਕੂਕ- 
ਰਮ ਇਹ ਕੀਨਿ ਮਹਾਨ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਕੇ ਸਹਾਇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਿਪਤਿ ਜੋਤਿ 
ਮਖ ਮੰਡਲ ਜਾਨਿ” । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਭਿ ਕਰਤਿ ਬਾਰਤਾ ਅਧਿਕ ਭੀਰ 
ਹੋਈ ਤਹਿ ਆਨਿ । ਮਹਾਂਦੇਵ ਘੜ ਮਾਂਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋ ਮਹਾਂ ਉਪੱਦ੍ਵ ਚਾਹਤਿ 
ਵਾ ॥੧੪॥ ਭਾਤ ਬਿਸਾਲ ਪਿਖਯੋ ਕਰਿ ਬੰਦਨ ਭਰਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋਂ ਰਿਦਾ 
ਪੰਤਿ । ਰਕਤ ਨੇਤ ਕਛ ਆਂਸੁ ੜਲਕਤਿ ਜਿਸ ਕੋ ਮਨ ਸਮ ਬਿਹੰਗ 

ਓਰੈਤਿ।ਅਨਿਕ ਖੋਟ ਸ਼ੈਕਲਪ ਉਠਾਵਤਿ ਚਹੈ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨਨਿਹੋਤਿ। 
ਕਹਿ ਦਾਸਨਿ ਤਜਾਰੀ ਕਰਿਵਾਵਤਿ ਬਿਪਤਾ ਪਰੀ ਉਜਰ_ ਗਮਨੰਤਿ£ 
॥੧੫॥ਮਹਾਂਦੇਵ ਮਨ ਮਹਾਂ ਕੋਧ ਪਿਖਿ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਹਿ ਬਿਨੈ ਸਮਾਨ/“ਕਿਤ 
ਕਹੁ ਤਯਾਰੀ ਆਪ ਕਰਾਵੜਿ? ਸਣ ਪਰਵਾਰ ਜਾਹੁ ਕਿਸ ਾਨ/ । ਘਰ 
ਕੀ ਵਸਤ ਸ਼ਮਸਤ ਬੈਧਾਵਹ ਮਨਹੁ ਪੁਰੀ ਕਬਿ ਪਿਖਹੁ ਨ ਆਨਿ” । 

੍ ਕਾਰਨ ਕੌਨ ਭੌਨ ਕੌਤਕਾਗਹੁਂ?ਭੌ ਨ ਕਿਸੀ ਕੋ ਇਹ ਠਾਂ ਮਾਨਿ”॥੧੬॥ 
ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਥੀਅ#ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਗਮਨੌਂ' ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਹੁ ਪਾਸਿ । ਕਰਿ 

<< ==ਲ======= `` ਜ=ਛਬ-ਦਦ-=-=੨=-<===ਤ=ਤਤਤਤਤਤ=ਤ=ਤ==ਤਟਾ _ ਸਾਲ, 

੧ਹੌੜਨ ਲਈ । "ਭੁੱਲਕੇ ਭੀ । "ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਫ਼ਾਵ ਸ਼੍ਰ ਗੁਦੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ 
ਬਦ੫] ਹੁੰਦ ਹੈ ਦੇਖਕੇ ਸੋ (ਪ੍ਰਿਬੀਆ) । “ਦੂਰ ਕਰਨਾ । ੬ਉੱਜੜਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ?ਕਦੇ ਡੀ 

ਆਣਕੇ ਨਹੀਂ' ਦੇਖੋਗੇ । ਇਸ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਲਾ ਮੰਨੋ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੮੦ ) ਰਾਸਿ ੩ ।ਅੰਸੂ ੧੯ 
ਗਲਾ ਸਰ ਕਕਰਕਰਕਕਕਰਰਰਰਕਰਰਰਰਤਰ ਖਬਰ ਦੀ ਦਗਾ ਦੇ =ਦ 3 

ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਅਖਿਲ ਸੁਨਾਵੇਂ ਪਠੋਂ ਤੁਰਕ ਗਨ ਇਨਹੁੰਅਵਾਸਸੁਤਬਨਤ' 
ਜਤ ਅਰਜਨ ਕੌ ਤਬਿ ਪਕਰ ਲੋਹਿੰਗੇ ਦੇ ਦੁਖਰਾਸ/ਤਹਾਂ ਮੰਗ ਵੋ, ਕਦ 
ਕਰਾਵੇਂ,ਮਨਵਾਵੇਂ ਤਬਿ ਜੋ ਮਮਆਸ॥੧੭॥ਸੁਨਿ ਤਬਿ ਮਹਾਂਦੇਵਕਰ ਜੌਰੇ 
“ਹਮ ਦੌਨਹੁ ਤਵ ਅਨੁਜ ਲਗੈਤਿ।ਬੈਸਥਿਖੋ ਲਘੁ ਸੁਮਤਿ ਬਿਖੋ ਲਘ;ਸੁਤ 
ਸਮਾਨ ਹਮਲਖਹੁ ਸਚਿੰਤ'।ਤੁਮਹੋ ਬਭੇਸਿਯਾਨੇ ਬਯ ਮਹਿੰਬੁਧਿ ਬਿਸਾਲ 
ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਮਹੈਤ”। ਫੱਛਾ ਹਮਰੀ ਜਿਮ ਕਿਮ ਕਰੀਅਹਿ ਅਹੈ ਜੋਗਤਾ 
ਇਮ ਲਖਿਯੋਤਿ॥੧੮॥ ਪਿਤ ਸਮ ਤੁਮ ਪਰਤਿਪਾਲਕ ਹੋਵਹ ਲਾਯਕ ਇਸੀ 
ਬਾਤ ਕੋ ਜਾਨਿ । ਉਚਿਤ ਨਹੀ' ਉਤਪਾਤ ਕਰਨਿ ਕੇ ਬਨਹੁ ਪੁਕਾਰੂ 

ਪਿਖਹਿ ਜਹਾਨ।ਧਰਹੁ ਨ ਰਿਦੈ ਈਰਖਾ ਤਪ ਕਰਿ”ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਸੇਨ 
ਮਹਾਨ । ਗੁਰਤਾ ਦਈ ਜਗਤ ਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਲਖਯੋ ਜੌਗ ਬੈਠਾਇਸ 
ਬਾਨ॥੧੯॥ਹਮ ਤਮ ਕੌ ਚਹਿਯਤਿ ਅਬਿ ਇਸਬਿਧਿ ਅਖਲਮਸੈਦਸੈਗਤਾਂ 
ਸੈਗ । ਸਭਿ ਕੋ ਲੋ ਤਿਨ ਪਗ ਸਿਰ ਧਾਰਹੁ ਪਿਤ ਆਯਸੁ ਕਹੁ ਮਾਨ 

ਅਕੈਗਇਕ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰ ਹੈਂ ਤਿਨਕੇਬਾਕ ਬਿਲੰਦਉਤੰਗ।ਹੁਇ 
ਸਪੁਤ ਕੈਸੇ ਨਹਿੰ ਮਾਨਹਿੰ, ਸਮਝ ਬਿਚਾਰਹੁ ਰਿਦੈ ਨਿਸੈਗ ॥੨੦॥ ਉਠਿ 
ਅਬਿ ਚਲਹ ਸਾਥ ਮੈਂ ਤਮਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਪਗ ਪਰ ਨਮਹਿ ਕਰੇਗੁਨਾਂਹਿ ਤ 

ਜਗ ਸਭਿ ਹਾਸੀ ਕਰਿ ਹੈ ਅਪਜਸ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਤੇ ਲੇਹ । ਜਿਸ ਹਿਤ 

ਅਘ ਠਾਨਤਿਨਹਿ ਤਾਸਤਿ ਸੋਧਨ ਕਿਸ ਕੇ ਸੈਗ ਨ ਕੇਹੁੱ।ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ 
ਹਿਤ ਕਰਿ ਉਤਪਾਤਨਿ ਅੰਤ ਸਮੈ ਨਹਿੰ ਸਾਬੀ ਏਹੁ।੨੧॥ਇਨ ਸਨੌਹ ਕੰ 
ਮਿੱਥਕਾ ਜਾਨਹੁ,ਮੇਰੋ ਕਹਯੋ ਬਚਨ ਲਿਹੁ ਮਾਨਿਮਿਲਹੁ ਪੇਮ ਕਰ ਤਜਹੁ 

ਬਿਰੋਧਾ ਆਗੈ ਬਿਤਿ ਹਇ ਜੋਰਹ ਪਾਨ । ਕਰੇ ਕਪਟ ਅਘ ਸੋਂ ਬਖਸ਼ਾ- 

ਵਹੁ ਜਿਸ ਤੇਂ ਹੋਇ ਨ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਦਾਨ” । ਤਿਨ ਮਹਿੰ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਰਕਾ- 

ਸ਼ਤਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤ ਆਦਿ ਜੁ ਜਾਨਿ॥॥੨੨॥ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬੋਲਯੋ ਬਿਰ- 
ਮਾਵਤਿ”£ਮਹਾਂਦੇਵ!ਮੇਰੇ ਬਚ ਮਾਨਿ । ਚਲਹੁ ਸੈਗ ਮਮ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਮਹਿ 

ਤਝਕੋ ਗੁਰੁ ਬਨਾਇ ਮਹਾਂਨ।ਸਭਿ ਕੋਂਈ ਪੁਜਹਿ ਤੁਵ ਚਰਨਨ ਅਨਗਨ 

ਧਨ ਅਰੰਪੀਹੇ ਗਨ ਆਨਿ।ਹਮ ਦੋਨਹੁ ਕ੍ਰਾਤਾ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਵਹਿ ਏਕਾ- 
ਕੀ ਹੋਵਹਿ ਹਾਨ? ॥ ੨੩.॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਹਾਂਦੇਵ ਭਾਖ4 ਬਹੁਰ “ਮੂੜ ਕਿਮ 

੧ਚਿਤ-ਵਿਚ ਜਾਣੋ (ਅ) ਸੁਹਣੇ _੫ਿਆਲ ਨਾਲ । “ਵੱਡੇ । ੯ਫਰਿਆਦੀ । “ਗੁੱਸੇ ਹੌਕੇ । 

“ਕਿਸੇ ਤਟਾਂ। ੬ਮਤ ਨੂੰ । “(ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ) ਭਰਮਾਵਣ ਲਏ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ , ( ੧੯੮੧) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੱਸੂ ੧੯. 

ਗੁਰਤਾ ਹੋਇ/ਪਤਾ ਪਰਸਨ ਨ ਮੈਂ ਬਡੋਦਲੇ ਬੈਠਜੋ ਹੈ ਸੋਇਅ੨੪॥ਸ੍ਰੈਯਾਛੇਦ 
ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਭਨਹਿ “ਸਨਹੁ ਹਿਤ ਬਾਕਨਿ” ਚ਼ਲਿ ਮੇਰੇ ਹੈ ਕਰਿ ਅਨੁਸਾਰ । 
ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਂ ਮਿਲਿਕੈ ਭਾਖਂ-ਕੀਜੈ ਨੀਕੋ ਨਜਾਉ' ਹਮਾਗਵਸਤ ਪਿਤਾ 
ਕੀ ਗਾਦੀ ਕੇ ਜੁਤ ਬਡੋ ਪੁੱਤ ਕੋ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ । ਸੋ ਮੁੜ ਕੋ ਅਬਿ ਆਪ 
ਦਿਵਾਵਹੁ ਇਕਨੇ ਦਾਬ ਲੀਨਿ ਬਲਿਕਾਰ-॥੨੫॥ ਜੇ ਕਰਿ-ਵਸਤੂ ਕੇ 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਗਲੇ ਨਦਨ-ਕਹੈ ਬਨਾਇ । ਤਉ ਸੁ ਦੀਰਘ”ਗਾਦੀ ਲੇਵੈ 
ਇਸ ਮੈਂ ਕਛੂ ਨ ਸੇਸੈ ਆਇ।ਸੋ ਮੈਂ ਤਤਾਗੀ ਮਹਾਂਦੇਵਹਿਤ ਇਸਕੋਟੀਕਾ 
ਦੇ ਹਰਖਾਇ । ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਗੁਰ ਕਰਿ ਹੈਂ ਸਭਿਸੈਗਤਿ ਤੁਝ ਪੂਜੈ 
ਪਾਇ॥੨੬॥-ਮੈਂ ਸਭਿ ਤੇ ਬਡ ਅਰਜਨ ਹੈ ਲਘੁ,ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ ਬਿਬਾਦਬਡ 
ਜਾਨ । ਨਹਿ ਦੋਨਹੁਂ ਕੋ" ਗਾਦੀਪਾਵਹਿ ਯਾਂਤੇ ਮੱਧਮ ਕਰਹੁ ਮਹਾਨ£ । 
ਮਹਾਂਦੇਵ ਹੈ ਮਹਾਂਦੇਵਸਮ? ਭੋਰਾ ਮਨ,ਨਹਿ ਛਲ,ਨਹਿੰ ਮਾਨਾਂ।ਯਾਂਤੇਹਮ 
'ਇਸ ਪਰ ਸਭਿ ਖੁਸ਼ ਹੈਂ ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਕੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਨ'-॥੨੭॥ ਇਮ 
ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਝ ਕਰਿ ਗੁਰ ਲਯਾਵਹਿੰ ਕੀਜਹਿ ਤਯਾਰੀ ਹਮਰੇ ਸੈਗ। ਦੋਨਟੰ 
-ਮਿਲੈਂ,ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਬਨਿ ਹੈ,ਮਿਲਹਿ ਤੋਹਿ ਪਦ ਅਧਿਕ ਉਤੋਗ। ਅਗਨਿ 
ਸਮਾਨ ਮੋਹਿਕਹੁ ਜਾਨਹ ਤੁਝ ਸਮੀਰ ਤੇ ਮਚਹਿ ਅਭੋਰ।ਅਸ ਕੌ ਕਾਰਜ 
ਵੇਰ ਨ ਸਿੰਧ ਹੂੰ ਹਮਤੁਮ ਜਬਿਹੋਏ ਇਕ ਰੇਗ॥॥੨੮॥ਮਹਾਂਦੇਵ ਸੁਨਿ ਕੈ 
ਬਿਕਸਾਨੋ“ਭਲੋ ਮਨਾਵਨ ਆਯੋ ਤੋਹਿਸਭਿ ਸਖ ਪਾਵਤਿ ਨਿਜਘਰ ਬੈਠੇ 
ਦਿਕ ਭੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹਿੰ ਮਨ ਮੋਹਿ । ਲਗਜੋ ਬਿਗਾਰਨਿ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ' 
ਜਿਸਤੇ ਸੋਕਟ ਅਤਿਸ਼ੇ ਹੋਹਿ।ਮੈ ਨਹਿ ਮਾਨੌਂਢੈਸ਼ ਨ ਠਾਨੋ ਅਰਜਨ ਗੁਰੁ: 
ਨ ਰਾਗ,ਨ ਦਰਂਹ॥੨੯॥ਸੁਨਹੁ ਕ੍ਰਾਤ ਇਕਬਾਤ ਨੀਤਿਕੀ ਅਤਿਉਤਪਾਤ 
ਚਹਤਿ ਚਿਤ ਠਾਨਿ । ਘਰ ਫੂਟੇ ਬਡ ਸੈਕਟ ਹੋਵਤਿ ਲਘੁਤਾ ਪਾਵਤਿ ਹੈ 
ਜੁਮਹਾਨ।ਜੀਹੈ ਕਹਿ ਹਾਸੀ ਕਰਹਿ ਜਗਤ ਮਹਿ ਪੁਨ ਅਪਜਸ ਕੋ ਪਾਇ 
ਅਜਾਨ।ਪੁਥਮ ਬਿਸਾਲ ਬਲੀ ਜਗ! ਉਪਜੇ ਭਦ ਭਏ ਤੋ" ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹਾਨ 
॥੩੦॥ਮਿਲਿਨਿ ਬਿਖੈ ਗੁਨ ਅਨਿਕ ਭਾਂਡਿ ਕੇ ਫੂਟਨਿ ਬਿਖੈ ਸੁ ਅਵਗੁਨ 
ਨੀ ਮੈਂ ਵਡਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰ ਪਿਤਾ ਪੂਸੈਨ ਹਨ । “ਭਲੇ ਦੇ ਬਚਨ । ਬਲ ਕਰਕੇ । 
“ਵੱਡ (ਭਿਗ) । “ਦੇਗ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ । ੬ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨੂੰ ਵਤਾ ਕਹੋ । “ਸ਼ਿਵਜੀ ਵੀਬੁ । 
"ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੋ । “ਮੈਨੂੰ ਡੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ ਦਾ ਉ੫ਦ% ਦੇਣ ਲਗਾ ਹੈਂ । 'ਫੁੱਛ 
ਜਾਣ ਤੇ । ਲਂਪਰਰ--ਮਨ ਮਾਨ $ 



ਸ਼ੀ ਗੁਜ਼ ਪ੍ਰਗਪ ਗੁਰਜ। ( ੧੯੮੨ ) ਰਾਸਿ ੩।% 

ਬ੍ਰੰਦ । ਕਰਹੁ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੁਰਕਨਿ ਕੇਰੀ ਦੇਹੁ ਦਰਬ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਬਿਲੰਦ। 

ਭਾਂਤ ਪਰਸਪਰ ਜਹਿੰਜਹਿੰ ਬਿਗਰੇ ਤਹਿ ਤਹਿੰ ਅਪਦਾ ਪਰਿ'ਦੁਖਵੇਦਾਂ। 
ਬਿਦਤਿ ਬਾਤ ਤੁਮ ਜਾਨਹੁ ਕਜੋਂਨਹਿੰ ਛਿਮਾਂ ਕਰਨਿ ਹੀ ਸਭਿ ਸੁਖਕਦ॥ 

੩੧ ॥ ਬਿਗਰੇ ਬਾਲੀ ਕਾਤ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਜੁ ਤਿਨ ਮਹੁਂ ਭਯੋ ਬਡੇ ਕੋ ਨਾਂਸ਼। 

ਬਡਿਯਨਿ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਭਈ ਜਬਿ ਅਲਪਨਿ][ ਕੀ ਗਿਨਤੀ ਕਹੁ ਕਜਾ ਸੁ। 
੩੨॥ਘਰ ਕੀ ਬਾਤ ਵਹਿਰ ਪਰਕਾਸ਼ਨਿ ਕਰਹਿ ਪਰਸਪਰ ਨਿੰਦ ਬਖਾਨ। 
ਹੌਰੇ ਅਰ ਖੋਟੇ ਸਭਿ ਭਾਖਹਿੰ,ਬਿਨਸਹਿ ਗੌਰ,ਬਡਾਈ;ਮਾਨ" । ਖਰਚਹੈ 

ਧਨ, ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵਹਿ ਅਸ਼ਟ ਜਾਮ ਲੋ ਦੁਖ ਗ਼ਲਤਾਨ । ਬਿਨੰ 
ਕਰਨਿ ਅਰ ਦੀਨ ਹੋਨਿ ਬਹੁ ਇਨਫਲ ਬਿਨ ਪਾਇ ਨਕੁਛਪਾਨ ॥੩੩॥ 

ਗੀ ਦਾਗਲ ਤੇ ਗਾਵਣ ਨਾ ਗਜ ਮਹਿ ਮਹਿਮਾ ਇਨਹੁ ਮਹਾਨ । 

ਨ ਪੂਜਹਿੰ ਬੈਦਨ ਠਾਨਹਿੰ,ਜਾਨਹਿੰਗੇ ਧਨ ਕੇ ਹਿਤਵਾਨ॥੩੪॥ਇਤਜਾ- 
ਦਿਕ ਔਗੁਨ ਹੈਂ ਲਾਖਹੁੰ,ਤਜਹੁ ਬਿਰੋਧ ਸਰਲ ਉਰ ਹੌਇ।ਕਰਹੁ ਪਰਸ- 

ਪਰ ਬੈਦਨ ਕਾਤਾ ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਘਰ ਮਹਿ ਲਿਹੁ ਦੋਇ। ਕਮੀ ਪਦਾਰਥ 
ਕੀ ਕਛ ਨਾਂਹਿਨ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਕਰੀ ਕਮਾਈ ਜੋਇ। ਗੁਨ ਹੈਂ ਅਧਿਕ ਮੇਲ ਜੇ 

ਠਾਨਹੁ ਸੁਜਸੁ ਜਗਤ ਮਹਿ ਕਹਿੰ ਸਭਿ ਕੋਇ” ॥੩੫॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਹਾਂਦੇਵ 
ਇਮ ਮਹਾਂਮਿ ਮਹਾਂ ਕੁਫਿਲ ਸਮੁੜਾਇ । ਚਿੱਕ੍ਰਨ ਬਾਸਨ ਬੂੰਦ ਜਿਮ' 

_ਛੁਈ ਨ ਮਨ ਕੁਛ ਲਜ਼ਇ ॥੩੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ 
ਰਾਸੇ 'ਪ੍ਰਿਬੀਆ ਸਮੁਬਾਵਨ ਕੋ ਪ੍ਰਮਿਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਊਨਿਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੧੯ ॥ 

੨੦. [ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੇ ਦਾਂ ਬਗੜਾ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ਸੁਨਿਕੈ ਪ੍ਰਿਬੀਆਂ ਲਖਹਿ ਮਨ-ਇਹ ਭੋਰੋ ਮਤਿ ਨਾਂਹ । ਆਲਸ 

੧ੰਨੇਂਦੀ ਹੈ। ੧ਗਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ । ਗੈਰਫਤਾ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ 
ਜਾਏਗਾ । "ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਇਨਾਂ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਾਂ ਪਾਏੱਗਾ । “ਬਿੰਧੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ (ਪਾਣੀ ਦੀ) ਦੂ 

ਵਾਂਗ। __ #੫੩-$੮। __1ਮਹਾਂਦੇਢ ਜੀ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਇਸ ਅਲਪਨ ਪਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਗਿਣ ਰਹੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਤੇ ਮੰਨਕੇ੍, ਆਏ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੮੩ ) ਰਾਸਿ ਤ । ਅੰਸੂ ੨੦, 

ਕੀ ਲਾਲਸ ਜਿਸੇ ਰਹੇ ਬੈਠਿਨਂ ਘਰ ਮਾਂਹਿ-॥ ੧ ॥ ਸ੍ੈਯਾਛ੮ ॥ “ਮਹਾਂਦੇਵ 

ਤਮ ਸੁਨੋ ਕ੍ਰਾਤ ਜੀਜੇ ਅਬਿ ਉੱਦਮ ਕਰਿਹਂ ਨਾਂਹਿ।ਸ਼ੌੜ੍੍ ਸਹੋਦਰ ਨੰ ਸਭਿ 

ਲੀਨਸਿ ਹਮਰੋ ਬੋਸ ਕਹਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿ। ਜੇ ਅਬਿ ਮੁਝਤੇ ਲਾਈ ਗਈਨ!ਹ 
ਪੁਨ ਗੁਰਤਾ ਕਿਮ ਕੌ ਲੋ ਪਾਹਿ । ਮੈਂ ਸਮਰਥ ਹੋਂ ਲੈਬੇ ਕੋ ਇਹ; ਬਿਲਮ 

ਜਾਨਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂਹਿ ॥੨॥ ਮੇਰੋ ਕਯਾ ਬਿਗਰੈ ਗੋ ਕਹੁ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਇਸ 
ਕੀ ਜਗਤ ਬਿਸਾਲ । ਦਰਬ ਪਦਾਰਥ ਅਧਿਕ ਅਨੂਠੇ' ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਤੇ 
ਆਵੈ' ਤਤਕਾਲ।ਝਗਰਤਿ ਕੈਦ ਹੋਇ ਤਬਿ ਹੌਰਾ ਹੇਰਹਿੰਗੇਨਰ ਦੇਸ਼ਨ 

ਜਾਲ। ਪਨਹਿ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪਹਿੰਗੇ ਨਹਿ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਹੁਏ 

ਅਸ ਹਾਲ॥੩॥ਹਮ ਦੋਨਹੁੰ ਲਘ ਐਸ਼੍ਰਰਜ ਮਾਂਹੀ,ਗਾਦੀ ਬੋਠ ਭਯੋ ਧਨ- 
ਵਾਨ।ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇਗਨਸੈਗਤਿ ਸਿੱਖਨ ਅਨਗਨ ਦਰਬ ਵਸਤੁ ਦ/ਆਨਿ। 

ਤੂੰ ਕਿਮ ਜਰਹਿੰ ਜਰਹਿ ਨਹਿ ਉਰ ਮੈਂ“ਹਮ ਤੀਨਹੁਂ ਇਕ ਪਿਤਕੇ ਜਾਨ। 

[ਏਕ ਮਾਲਕ ਦੈ ਰਹੈਂਸੁ ਛੂਛੇਇਮ ਅਨੀਤਿਤੂੰ ਮਨ ਮਹਿੰ ਮਾਨਿ॥੪॥ਪਾ/ਤ- 
ਸ਼ਾਹ ਪਹਿ ਕਰੋਂ ਪਕਾਰ/ਨ ਗੁਰਤਾ ਲੋਵੇਂ ਤੂਰਨ ਛੀਨਿ । ਸੁਖ ਸੋਂ ਨਹੀਂ 

ਬਸਿਬੇ ਦੇਵੇਂਸੈਕਟ ਪਰਹ ਹੋਹਿ ਬਹੁਦੀਨ।ਮਹਾਂਦੇਵ!ਤੁਮ ਭੌਰੇ ਅਤਿਸ਼ 

ਹਾਨ ਲਾਭ ਕੀ ਸਮਝ ਬਿਹੀਨਮੋਹਿਕਹੇ ਕੋ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਕੌ ਝੂਰਹਿੰਗੋ-ਮੈਂ 

ਕਯੋਂ ਨਹਿ ਕੀਨਿ-॥੫॥ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਿਜ ਛਲਬਲ ਕਰਤਾਤਮ ਸੂਖੇਛਲ 

ਸਕਹ ਨ ਜਾਨਿ।ਤੁਝ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਿਦੇਤਿ ਨੰਮ੍ਰ ਹੁਇ' ਤਾਸ ਧਰੰਤ-!ਇਹ 

ਬਗਰ ਨ ਠਾਨਿ-।ਤੀਨਹੁਂ ਹਮ ਜਿਸਕੇਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋ ਬੈਠਯੋ ਏਕਲਸੁਖ 

ਮਾਨਿ।ਸਭਿ ਮਸੈਦ ਕਹਿਕਹਿ ਅਪਨਾਏ ਜ਼ਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਧਨ ਆਇ ਮਹਾਨ 

॥੬॥ਅਬਿ ਉਪਾਵ ਹੁਇ ਸਕੋ,ਸੈਗ ਚਲਿ,ਕਜੋਂ ਖੂਕਤਿ ਚਿਤਚੌਕਸੁਚੀਨ” 
। ਤੇਰੋ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਹਿਗੋ ਹਮ ਭੀ ਤੁਝ ਤੋ ਹੋਵਹਿ ਹੀਨ।ਤੁਝ ਪਰ 

ਮੈਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਅਧਿਕ ਨਿਤਗੁਰੂ ਬਨਹਿ ਬੈਠਹਿ ਦੁਤਿਲੀਨਿ।ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਕੀ 
ਮੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਪੂਜਹਿ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪਨ ਕੀਨਿ॥7॥ਛਲਕਾਰੀ 

ਉਰ ਕਪਟ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਮੋਹਿ ਨ ਨੀਕੋ ਲਾਗੰਹ ਸੋਇ । ਪਿਖ ਸਰੂਪ 

੧ਅਣੋਂਖੇ। “ਊ ਕਿਵੇ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ' (ਮੇ' ਤਾਂ) ਢਿਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ (ਅ) ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ 

ਸਹਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ । “ਨੀਵੇਂ ਹੋਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਿਨ ਕਰ ਦੈੱਦੇ ਹਨ! 

“ਸਾਵਧਾਨ ਦਿੱਤ ਹੇਕੇ ਦੇਖ ਕਿਉਂ' ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ 
#੫੧--ਪੈਠਿ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੮੪) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੁ ੨੦ 

ਕੌਟਕ ਚਖ ਚਭਤੇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਹਤਿ ਨ ਚਿਤਵਨਿ ਹੋਇ'।ਸਜਸ ਬਾਕ 
ਡਿਸ ਕੇ ਅਤਿ ਤੀਖਨ ਬਾਨ ਸਮਾਨ ਕਾਨ ਲਗਿ ਦੋਇ।ਰਿਦ ਕੋ ਬੇਧਤ 
ਕਰਕਤਿ”ਨਿਸ ਦਿਨ ਤਿਹ ਸਨਿ ਬਚਨ ਇਸੀ ਸਮ ਜੋਇ॥੮॥ਮਹਾਂਦੇਵ 
ਤੇਰੋ ਬਡ ਕਾਰਜ ਹਮਰੇ ਬਾਦ ਪਰੇ ਬੱਨ ਆਇ । ਜਜੋ' ਕਯੋਂ ਗੌਰ ਦੇ 
ਤਹਿ ਬਡਿਆਈ ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਗੁਨ ਬਡੇ ਸੁਨਾਇ।ਖਰਦੋਂ ਦਰਬ ਆਪਨੇ 
ਮੈਂ ਸਭਿ ਜਹਾਂ ਦੇਨਿ ਕਾਰਜ ਬਨਿਜਾਇ । ਬਗਰੋਂ_ਮੈਂ ਜਹਿੰ ਹੋਇ ਅਦਾ- 
ਲਤਿ ਤੁਮ ਬੈਠੇ ਰਹ ਸਹਿਜਸਕਾਇ॥੯॥ਸਨਿ ਕਰਿ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕਰ ਜੋਰੇ 
ਬਡੋ ਕਾਤ ਬਿਨਤੀ ਮਮ ਮਾਨ। ਤਜਹੁ ਬਿਰੋਧ ਮਿਲਹੁ ਘਰ ਮਾਂਹੂ ਅਪਰ 
ਨਹੀ ਇਸ ਬਾਤ ਸਮਾਨ । ਪੂਰਬ ਪਿਤਾ ਕਰੀ ਤਿਹ ਸਿਮਰਹੁ, ਜਿਯੰਤ 
ਆਪ ਹੀ ਕੀਨਿ ਮਹਾਨ। ਹਮ ਤਮ ਕਰਤਿ ਬਿਲੋਕਨਿ” ਤਬਿ ਹੁੰ ਬੈਠਾਯੋ 
ਗਾਂਦੀ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ ॥੧੦॥ਛਲ ਬਲ ਕੋ ਕਰਿ ਆਪ ਨ ਲੀਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤ 
ਰਹਜਯੋ ਪਿਤ ਪਾਸ। ਤਿਨ ਰਜਾਂਇ ਮਹਿੰ ਰਾਜ਼ੀ ਗੰਹਨੋ ਇੱਤੜਾਦਿਕ 
ਜਿਸ ਮਹਿ ਗੁਨਰਾਸ। ਰਹਿ ਅਨੁਸਾਰਿ ਨ ਆਪ ਜਨਾਯਹੁ ਬਿਨੌ ਕਰਤਿ 
ਸਮ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਅਜਰ ਜਰਨਿ ਔਰ ਕਰਨਿ ਭਜਨ ਬਹੁ ਸੇਵਤਿਕਰੇ 
ਪ੍ਰਮੈਨ ਪਿਤਾ ਸ॥੨੧॥ਬੋਲਨ ਬਨਹਿ ਤੁਮਾਰੋ ਤਬਿਹੂੰ,ਮਥਿ ਇਸਕੋਨਹਿਂ 
ਬਨਹਿ ਉਪਾਂਉ।ਕਯੋਂ ਅਬਿ ਬਾਦ ਬਾਦ ਬਡ ਬਦਤ' ' ਸਕਰਾਨ ਅਸਨਜ 
ਮਨ ਮਹਿ ਲੜਾਉ। ਅਪਰ ਸੁਜਸ ਅਰ ਅਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪੂ” ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਦਾ 
ਰਿਦੇ ਹਰਖਾਉ। ਪਰ ਸੁਖ ਸੈਪਦ ਕਰਹੁ ਬਿਲੌਕਨਨ ਨਿਜ ਸੁਖ ਸਮ ਤਿਸ 
ਕਰਿ ਚਿਤ ਚਾਉ ॥੧੨॥ ਪਰਦੁਖ ਦੇਖਿ ਦਯਾ ਕਹੁ ਠਾਨਹੁੰ ਮਾਨਹੁੰ ਸਭਿ 
ਕੋ ਅਪਨ ਸਮਾਨ । ਇਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸੈਤਨ ਕੋ ਮਾਰਗ ਸੇ ਪਰਲੋਕ ਲਹੈ 
ਸਨਮਾਨ । ਬੇਮੁਖ ਸਾਕਤ ਕੇ ਮਨ ਅਵਗੁਣ ਸੋ ਤਯਾਗਹੁ ਨਹਿ ਕਬਿਹੁੰ 

ਠਾਨਿ । “ਸੁਨਹਿ ਅਪਰ ਜਸ ਤਪਹਿ ਅਧਿਕ ਤਿਸ, ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਚਿੰਤਾ 
ਗ਼ਲਤਾਨ ॥੧੩॥ ਅਪਰਨਿ ਕੈ ਸੈਪਦ ਸੁਖ ਦੇਖਹਿ ਨਾਹਕ ਦਖ ਤਿਨਕੇ 
ਉਪਜਾਇ। ਜੇ ਉਜਰਹਿ ਬਿਗਰਹਿ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਨਿਜ ਹਿਤ ਤੇ ਚੌਗੁਨ 

“(ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ) ਸੁਰਤ ਵੇਖਕੇ ਨੇਕ੍ਰਂ ਕੰਡਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਤ ਵਿਚ ਚਾਂਹਵਦਾ 
ਹਾਂ ਦਿੱਸੇ ਹੀ ਨਾਂ । "ਰਡਕਦੇ ਹਨ । “ਬਗੜਾ ਪੋਣ ਕਰਕੇ ॥ <ਜਾਤੇ ਤੁਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ । 
੫ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ (੭) ਇਰਿਬਾ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ੬੮ਜੇ ਦਾ ਜਸ ਤੇ 
ਦਜੇ ਦੁ ਪ੍ਰਤਾਪ । “ਇਥੋਂ ਅਗੇ ਸਾਂਕਤਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੮੫ ) ਗਾਸਿ 3। ਅੰਸੂ ੨੦. 

ਹਰਖਾਇ। ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਮਿਤ ਸਮ ਕੋ ਹੁਇ ਆਛੋ ਪਿਖਤਿ ਸੁਨਤਿ ਹੀ ਜਰ ਚਵਿ 
ਜਾਇ'। ਜਤਨੇਂ ਕਰਹਿ ਅਰ ਬਾਕਨ ਬੋਲਹਿ ਜਿਸਤੇ ਕਿਸਕੋ ਬਿਗਰ ਸ 
ਜਾਇ ॥੧੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸੁਜਸ ਈਸ਼੍ਰਰਜ ਆਦਿ ਆਤਮਜ ਸਭਿ 
ਸੁਖ ਹੇਗਿ। ਜਰਹੁ ਨ ਜ੍ਰਰ ਸੋਂ,ਜਰਹੁ ਰਿਦੈ ਅਥਿ,ਅਜਰ ਜਰਨ ਗੁਨ ਬਡ 
ਤਿਸ ਕੇਰ । ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸਭਿ ਰੀਤਨਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਵਤਿ ਵਿਘਨ 
ਬਭੇਰ' । ਪੁਨ ਹਮਰੋ ਸ਼ੁਭ ਕ੍ਰਾਤ ਸਹੋਦਰ ਤਿਸ ਗੁਨ ਤੇ ਗੁਨ ਸਭਿਨ 
ਘਨੇਰੈਂ॥੧੫॥ਦੋਹਰਾ॥ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਮੇਰੋ ਕਹਯੋਮਿਲਹ ਬਿਰੋਧ ਬਿਸਾਗ 
ਡਿਸਤੇ ਗੁਰਤਾ ਲੋਹਿ ਕਿਮ ਕੌ ਬਲ ਕਰਹਉ ਚਾਰ॥੧੬॥ਸ੍ਰੈਯਾਫ॥ਸਨਤਿ 
ਸ਼ਰੋਨ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਉਚਰਤਿ “ਬਲ ਬਿਸਾਲ ਸੁਨਿ ਜਸ ਮੁੜ ਮਾਂਹਿ । 
ਦਿਤ ਤੇ ਚਲਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁੰਰ ਪਹੁੰਚੋਂ;ਸੁਲਹੀ ਸੈਗ ਮਿਲੋਂ ਕਰਿ ਚਾਗਿਮਿੱਤ੍ਰ 
ਬਿਸਾਲ ਬਲੀ ਸਭਿ ਲਾਯਕ ਮੋਹਿ ਕਹੇ ਕਹ ਉਲੰਘਤਿ ਨਾਂਹਿ । ਕਰਹਿ 
ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਤਤਛਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੇ ਨਿਕਫਿ ਸੁ ਜਾਹਿ ॥੧੭॥ ਮੋਹਿ 
ਕਾਜ ਅਪਨੇ ਹੀ ਜਾਨਹਿੰ,ਆਯਹੁ ਮੈ ਜਬਿ ਇਸ ਥਾਨ । ਇਕ ਮੇਰੇ 
ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਿਕੌ ਸਰਬ ਬਿਤਾਂਤ ਤਮ ਜਾਨਿ।ਪਖੁਰ ਤੇ ਨਿਕਸੋ 
ਬਸਯੋ“ਬਡਾਲੀ,ਤਬਿ ਮੈਂ ਕਹਜੋ ਗਯੋ ਨਿਜ ਥਾਨ। ਨਹਿੰ ਕੁਛ ਭਾਖਨੋ ਮੈਂ 
ਤਬਿ ਰਾਖ੧ੋ,ਅਥਿ ਕਾਂਖਯੋ”ਬੈਰੀਮੁਝਠਾਨਿ॥੧੮॥ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਂ ਨ 
ਬਾਰੀ ਪਕਰ ਮੰਗਾਵਹਿਗੋ ਤਤਕਾਲ।ਅਪਨੀ ਕਰੋਂ' ਕਾਮਨਾ 
ਬਸੋਂ ਮੈਂ ਸਦਨ ਸੈਭਾਨਿਗਯਾਂਹੀ ਤੇ ਤੁਝ ਕੋ ਅਬਿ ਭਾਖੋਂ' ਅਨ" ਅੀ“-> 
ਸੁ ਪਦ ਬਿਸਾਲਿ' । ਕਰੌਂ ਸਪਥ ਜੇ ਨਹਿ ਬਿਸਾਸ ਹੁਇ ਕਰਿ ਤੜਾਰੀ 
ਮਾਰਗ ਪਦ ਡਾਲਿ॥੧੯॥ਤੁਝ ਘਰ ਲਛਮੀ ਬਿਨਾਂ ਜਤਨ ਤੇ ਆਵਤਿ ਹੈ 

ਸੱਤਰ, ਿੱਤੂ ਤੇ ਸਮ (ਜੋ ਨਾਂ ਮੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾਂ ਸ਼ੱਭਰੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ) ਭਲਾ ਹੋਵੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ 
ਸੁਣਕੇ ਮਾਨੋਂ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੨ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਹੰਦਿਆਂ ਡੀ । ਤਿਸ ਗੁਣ ਕਰਕੇ 
(ਸਾੜੇ) ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕ ਹਨ । (ਆ ਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ (ਚੈਗੇ) 
ਗੁਣ ਹੇਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡ (ਗਨ&) ਲਾਗ ਭਾਵ ਮਣ ਹੈ । “ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ 
ਿਚਾਰਕੇ । “ਭਾਵ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜਾ ਵੱਸਜਾ ਸੀ । “ਭਾਵ ਸੁਲਹੀ ਗਿਆਂ । “ਸੈਂ ਤਦੇ ਕੁਛ 
ਆਮ ਮੀ ਦੱ ਤਰਲ ਲਾ ਅਰਜਲ ਨੇ)ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ਜਾਣਕੇ 
ਅਲ ਕ ਕਾਂਖਨਾ=ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਨਾ, ਘੂਰਨਾ ਪਨ (ਆ ਅੰ ਕਰਰਦਭਪਨ 
₹ਵੱਤ। ਮਰਤਬਾ । ₹ਪੇਰ ਹੱਖ । #ਪ:-ਤਿਸ ਰਨ ਹਮ ਦੇ ਸਭਿਨਿ ਘਨੈਗ 



ਨਹਿੰ ਦੇਹੁ ਹਭ ਰਾਜ ਹੁੰਝਿ ਚੱਕਵਰੰਤਿਕੌਂ' ਗ੍ਰਹਨ ਰ 
ਨਹੀ' ਸੈਭਾਗਿਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੀ ਮੈਗਤਿ ਚਲਿ ਆਵਹਿ ਪੂਜਹਿੰ ਪਾਇਨਦੇ 
ਉਪਹਾਗ ਅਧਨੇ ਮਨ ਮਹਿ ਸਮੁਝਤਿ ਕਕੋਂ ਨਹਿੰ, ਚਲਨਿ ਸੈਗ ਮੁਝ 
ਹੋਵਹੁ ਤਯਾਰ” ॥੨੦॥ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕਹਿ“ਗੁਰਤਾ ਜਗ ਕੀ ਮੈਂ' ਲੇਵੇਂ;ਕੇ ਤੁਮ 
ਲਿਹੁ ਪਾਇ । ਸਿੱਖੜਨਿ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਗਭਿ ਬੂਬਨਿ ਕੌਨ ਕਰਹਿ ਗੋ? 
ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ । ਅਜ਼ਮਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਿਨ ਸੈਗਤਿ ਨਿਵਹਿੰ ਨਹੀਂ ਕਿਮ 

ਕਰਹੁ ਉਪਾਇ । ਵਿਰ ਬੈਠਹਿੰ& ਨਹਿ ਪੂਜਨ ਆਵਹਿੰ,ਗਾਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ 
ਹੋਇ ਤਥਿ ਜਾਇ॥ ੨੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਅਮਰਦਾਸ ਜੇ ਜਾਨਿ।ਸ਼ੀ ਮਤਿ “ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤ ਹਮਰੇ ਤਿਨ ਮਹੁੰ ਜੋਤਿ 
ਏਕ ਹੀ ਮਾਨਿ।ਪਰਮਸੋੜਿਸੋਈ ਅਬਿ ਚੀਨਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮੈਂ ਦਿਪਰ£ 
ਮਹਾਨ । ਤਿਨਹੁ ਛੋਰ ਕਿਮ ਸੈਗੜਿ ਆਵਹਿ ਜਹਿੰ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਨ ਲੋਹਿੰ 
ਪਛਾਨ ॥੨੨॥ ਆਪ ਅਛਤ ਹੀ ਥਾਪਜੋ ਗੁਰ ਕਰਿ; ਸਕਲ ਜਾਤਿ ਪੂਰਨ 
ਭਿਸ ਮਾਂਗਿਅਜਰ ਜਰਯੋ ਨਹਿ ਕਰਤਿ ਜਨਾਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਲੋ' ਨਹੀਂ 
ਦਿਖਾਹਿੰ । ਗੁਰੂ ਹੋਨਿ ਕੀ ਇਹੈ ਬਡਾਈ ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਚਾਲਹ 
ਨਾਂਹਿ।ਜੇ ਮੰਤਿਵਾਨ ਪਛਾਨ ਲੈਤਿ ੧, ਨਿਤ ਸੇਵਤਿ ਪਦ ਪੰਕਜ ਤਾਂਹ 
॥੨੩॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਅਸਮੰਜਸ ਲਖਿਕੈ ਤਜਹੁ ਬਿਰੋਧ ਲੌਭ ਮਦ ਕਾਮ 
ਸਰਲ ਸੁਭਾਇ ਹੋਇ ਕਰਿ ਮਿਲੀਐ ਬੈਠਹੁ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਤ ਨਿਜ ਧਾਮ । 
ਬੈਰ ਕਰੇ ਬਿਗਰੈ ਤੁਝ ਕਾਰਜ ਅਪਜਸ ਜਗ ਮਹਿ ਕਹਿ ਨਰ ਬਾਮ ਮਤ 
ਨਿਦਾਨ ਬਨਿ ਮਤ ਨਿਦਾਨ ਕਰਿ, ਰਿਢਾ ਸੁੱਧ ਕਰਿ ਸਿਮਰਹੁ ਰਾਮ 
੨੪॥ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਭਨਹਿ “ਹੋਹਿ ਕਿਮ ਤੇ ਕਿਮ ਇਸ ਕੋ ਸੈਗ ਨ ਕਰਿਹ 

ਮੇਲਿ। ਬਿਗਰ ਪਰੇ ਪੁਨ ਨਿਮਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਮ'',ਮੁਬ ਸੋਂ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ 
ਖੇਲ''। ਫਲ ਪੈ ਹੈ ਲਖਿ ਲੈ ਹੋਸੋਤਬਿ,ਅਬਿਤੋ ਗਰਬ ਕਰੈ ਸਭਿ ਪੇਲਿ”' 
।ਚਲਹੁ ਸਾਥਿ ਨਹਿੰ ਬੈਠਰਹੋ ਘਰ,ਹਮ ਨਹਿੰਕਰੈਂ ਡੋਹਿਕੀ ਗੇਲ"' ॥੨੫॥ 
ਮਹਾਂਦੇਵ ਕਹਿ/ਮੈ' ਨਹਿੰ ਚਾਹੋਂ,ਨਹਿਂ ਹਮਰੇ ਪਿਖਿ ਹੋਇ ਸੈਤਾਘ ਗੁਰਤਾ 
'ਤਖੰਤੇ ਨਾ ਢੇ । "ਦੰਕੁਵਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । “ਸਗਤਾਂ ਮੂਹ ਫਰ ਖੋਨਣਗੀਆਂ । 
<ਅਪਵਿੱਤੂ । “ਸੁਭਾਇਮਾਨ । #ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ । ”ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । “ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣ, 
ਓੜਕ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਅਤਿ ਲਾ ਕਰ । (ਅ)ਅੰਤ ਨਾ ਕਰ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਨਾਂ ਕਰ| ਵ:, 

ਲਾਦਾਨ-ਇਿਆਣਾ । ਸਸ:, ਨਿਦਾਲ=ਅਤ,ਸਮਾਪਤੀ]। ਦਕੁਬ ਦਾ ਕੁਬ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਜਦ ਲੜੇ _ 

ਪੰਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਨਿਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ । “ਤਮਾਸ਼ਾ । '%ੋਸਡ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ । “ਪਿੱਛਾ । 



___ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੮੭) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੨੦ 

ਕੀ ਸਮਰਥਤਾ ਨਾਂਹਿਨ, ਕੂਰੋ ਕਰਤਿ ਨਹੀ' ਉਰ ਦਾ੫' । ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ 
ਕਰਿ ਦਹਿਨ ਹੋਤਿ ਚਿਤ,ਰਹੋ ਰਹੋ ਤੁਮਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਘਪਰਕੋ ਬੁਰਾ ਨ ਹਮ 
ਕੌ ਭਾਵਹਿ ਕਰਹ ਤਥਾ ਜਿਮ ਜਾਨਹੁ ਆ੫'॥੨੬॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 

ਕਿਲ ਕ੍ਰਿਕੁਟਿ ਕੋ ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਬੋਲਯੋ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਸਲ। “ਹੋਸ਼ ਭਈ ਵਰ- 

ਮਸ਼ ਤੋਹਿ” ਸਭਿ ਕਹਾਂ ਲਖਹਿ ਇਨ ਬਾਤਨਿ ਖਕਾਲ। ਜਾਨਿ ਲਾਈਮਨ 
ਗਤਿ ਤੋ ਸਭਿ ਅਰਜਨ ਕੌ ਹਿਮਾਯਤੀ ਹਾਲ"। ਤਿਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਨ; 

ਅਵਗਨ ਹਮਰੇ ਬਰਨੜਿ ਰਹਜੋ ਸਰਬ ਹੀ ਕਾਲ॥੨੭॥ਮਹਾਂਦੇਵਬੋਲਮ 

(ਹਮ ਪੱਖੀ ਬਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰਿ । ਬੈਸ ਅਲਪ ਹੈ ਗੁਨ 

ਅੰਹੇ ਈਰ4 ਅਰ ਪਿਭ ਆਗਕਾ ਕੀਨਿ ਉਚਾਨ। ਬੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸ 
ਦੀਨਸਿ ਕੌਨ ਮਿਟਾਇ ਸਕੈ ਬਲਿਭਾਰਿਭਨਤਿ ਪੂਤ ਮਨ ':-ਸੋ ਸਪੂਤ 
ਹਇ ਪਿਤ' ਬਚਨ ਜੋ ਲੈ ਸਿਰਧਾਰਿ-/੨੮॥ਇਹ ਸਭਿ ਕਾਮ ਕਪੂਤਕੂਰ 
ਕੋ ਪਿਤਾ ਬਾਕ ਕੋ ਚਹਿ ਉਲਣਾਇਿ । ਕਰਧੀ, ਕੁਟਿਲਾਂ ਭ੍ਘਨੀ 
ਕਾਇਰ, ਕੁਚਿਲ', ਕਠੋਰ, ਕੁਮਤਿ; ਕੁਰਲਾਇ” । ਇਸਤੇ ਪਰੇ ਦੋਸ਼ 
ਗਨੀਅਹਿ ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਜੋ ਚਹੜਿ ਚਿਤ ਚਾਇ। ਇਕ ਵਿਸਿ ਪੁੰਜ ਘ੫ 

ਸਿ 

ਨਹਿਂ ਆਗਜਾ ਮਾਨਹਿੰ, ਕਰਿ ਮਾਨ'"॥੩੦॥ ਪਿਤ ਸਗਲ ਕੋਣ ਤਿਸ 
ਨਿੰਦਹਿੰ,ਬਿੰਦਹਿ ਬਡਿਆਈ ਕੁਛ ਨਾਂਹ ਜਥ/'ਹੈਸ ਕੋ ਬਕ' ਡਰਪਾਵੈ, 
`ਮਸ਼ਕ ਗਰੂਕ ਕੇ" ਦਾਬਨਿ ਚਾਹਿ । ਸਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਕਰਹਿ ਡਰਾਵਨਿ, 

ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਰ ਕਰਿ ਉਤਸਾਹਿ॥੩੧॥ ਕਰਾਮਾਤਿ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਪੂਰਨ, 

"ਚਲ ਵਿਚ ਕਾਰ [ਸਸ, ਦਪ]। “ਮਤ ਤਰੀ ਮੀ ਗਈ ਹੈ । “ਮਦਦਗਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਓਡਰੀ ਬਲਵਾਨ । “ਪਢਿੱਤ ਆਤਮ (ਮਹਾਤਮਾਂ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । #ਕਪਟੀ । “ਮੈਲਾ ਡਾਫ 
ਗਰੀਨ ਕੀਤੈ (ਕੁ੭-ਟਲਾਇ) । 
੯(ਭਾਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ) । ""(ਹਰਖ ਦਖਲ _ਫਸ ਬ੍ਰਿਤੀ । ""ਹੈਕਾਰ । 
(%) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਗਤਾ ਨਹੀਂ' ਮੰਨਦਾ ਤੂ।"'ਮੱਛਰ ਗਹੁੜ ਨੂੰ । "“ਬਰੱਬਰੀ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੮੮ ) ਗਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੨੨, 

ਧੀਰਜ ਅਜਰ ਜਰਨ, ਛਿਮਵਾਨ । ਅਜ਼ਮਤਿ ਛੂਛਾ' ਰਿਦੈ ਅਧੀਰਜ 
ਛਿਮਾ ਨ ਰੋਚਕ ਤੋ ਮਹਿੰ ਜਾਨਿ। ਸੋ ਗੌਰ ਤੂੰ ਹੌਰਾ ਅਤਿਸ਼ੈ,ਸੋ ਉਜਲ ਤੂੰ 
ਮਲਨ ਮਹਾਨ । ਸਰਲ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਹਰਿ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਸੋ, ਕੁਟਿਲ ਕਠੋਰ 
ਜੀਵ ਨਿਜ ਮਾਨ? ॥੩੨॥ ਦੌਹਰ॥ਸਨ ।ਪਰਥੀਆ ਜਰ ਬਰ ਗਯੋ,ਜਰ ਨ 
ਸਕਯ ਬਚ ਸਾਂਢਰਕਤ ਨੇਤ ਫਰਕਤਿ ਅਧਰ, ਕ੍ਰਿਕਟਿ ਕੁਟਿਲ” ਜਿਸ 
ਨਾਚ॥ ੩੩ ॥ ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਏ ਤਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਮਹੰਦੇਵ ਪ੍ਰਿਬੀਆ 
ਮੈਬਦਿ” ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੦ ॥ 

੨੧. [ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਨੂ ਅਰਜਨ ਦੇਫ ਜੀ ਦਾ ਮੈਬਾਦ] । 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਪਰਥੀਅ! ਸੁਨਤਿ ਕਠੋਰ” ਕਹਿ “ਕਹਜੋ ਨ ਬੂਝੈ ਬੈਨ”। ਭੋਰਾ“ 
ਮੂਰਖ ਕੌ ਕਹੈ' ਯਾਂਤੇ ਤੁਝ ਮਤਿ ਹੈ ਨ॥੧॥ਸ੍ਰੈਯਾਦ॥ ਇਨਬਾਤਨਿ ਕੋ ਤੂੰ 
ਕਯਾਂ ਜਾਨਹੈ ਬਰਹਿੰ ਸਦਨ ਦਰਿ ਬੇਠਿ ਰਹੇਤਿ। ਸੁਮਤਿਵੈਤ ਮਹਿ ਬੋਲ 
ਨ ਆਵਹਿ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਹਾਂ ਲਖੰਤਿ। ਜਾਹਰ ਜਿਨਹ ਜਵਾਹਰ 
ਦਿਖਯ ਨ ਸੋ ਕਿਮ ਹੋਵਹਿ ੫ਰਖਨਿਵੇਤਿ” । ਜਿਨ ਅਜਾਨ ਕੀ ਸੈਗਤਿ 
ਬਰਤੀ ਸੋ ਕਿਮ ਭੇਦ ਲਖਹਿ ਬੁਧਿਵੈਤਿ॥੨॥ਤਝ ਸਮ ਨੇ੯ ਕਰਿਸਤਤਿ 
ਫੁਲਾਯਹੁ ਗਰਬ ਧਰਤਿ ਯਾਂਤੇ ਮਨਿ ਚਾਹਿ। ਤੋਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪਕਰ ਮੰਗਾਵੇਂ 
ਤਬਿ ਤੁਮਰੀ ਅਜ਼ਮੰਤ ਲਖਿ ਜਾਹਿ । ਲਘੁ ਦੀਰਘ ਤਬਿ ਜਾਨਿ ਪਰੈਗੋ 
ਜਬ ਹੋਵਹੁ ਤੁਰਕਾਂਨ ਬਸਿ ਮਾਂਹਿਮਾਨਹਿ ਕੌਨ ਕਹਜੋ ਕਬਿ ਤੇਰੋ ਜਿਸ 
ਮਹਿ ਰੇਚਕ ਭੀ ਮਤਿ ਨਾਂਹਿ॥੩॥ ਉਠਿ ਅਬਿ ਜਾਹ ਨਿਕਫ ਨਹਿੰ ਬੈਠਹ 
ਸਠ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨ ਨਹਿੰ ਕਾਨ । ਜਸ ਦੋਹੀ ਅਰਜਨ ਹੈ ਮੇਰੋ,ਤਸ ਤੂੰਹੈਂ 
ਅਬਿ ਲੀਨਿਪਛਾਨ।ਮੈਂ ਹਿਤ ਕਰੌਂ,ਅਜਾਨ ਨ ਜਾਨਹਿ,ਜਿਮਪਸੁ ਕੌ ਪਟ 
ਭੂਖਨ ਠਾਨ।ਉਲਟੋ ਸ੍ਰਿੰਗਨਿ''`ਚਹਤ ਚੁਭਾਵਨਿ,ਮੈਂ ਤੁਝ ਜਾਨਜੋਤਿਸੈ 
ਸਮਾਨ” ॥੪॥ ਮਹਾਂਦੇਵ ਨੇ ੩ਨਜੋ ਬਾਕ ਤਬਿ “ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੱਖੀ ਦਿਮ 
ਜਾਨਿ।ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੁ ਨੇ ਗੁਰਤਾਜਬਿ ਦੀਨਸਿ ਸਭਿਸੈਗ ਆਗਯਾਕੀਨਿਬਖਾਨ। 
ਚਰਨ ਪਰਹੁ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਹੁ ਇਨ-ਹਮ ਨੇ ਤਬਿ ਹੀ ਲੀਨ/ਸ ਮਾਨਿ। 
ਪਿਤ ਗੁਰ ਗਰ ਅਵਤਾਰ ਸੇਤ ਮਨ'' ਹਮ ਨ ਹਟਾਵਹਿਂ ਤੋਹਿ ਸਮਾਨ ॥ 
“੨ ਕਰਾਮਾਤ (ਤੋਂ) ਖਾਲੀ ਹੈ”। “ਟੇਢੀਆਂ । <ਕੇੜੇ ਬਚਨ । ਏਕਹੇ ਬਚਨ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀ' 
(ਮਹਾਂਦੇਵ) । “ਤੇਲ । $ਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ? “ਪਰਖਨ ਵਾਲਾ । "ਬੁਧਿਵਾਨਾਂ ਦਾ । €ਤੇਰੇ 
ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ (ਗੁਦ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ) । "“ਸਿੰਗ/ ਨੂੰ । “"ਸ਼ਾਂਤਾਤਮਾ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਜੂਰਜ । ( ੧੯੮੯ ) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੨੧. 

੫॥ਆਸਸਾਨ ਕੌ ਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰਹਿ ਉਲਟਿ ਲਗੈ ਤਿਸ ਹੂੰ ਕੇ ਆਇ।ਸੈਲਨਿ 
ਸਾਥ ਮਾਥ ਜੋ ਮਾਰਹਿ ਭਗਨਿ ਹੋਹਿ ਸਿਰਿ; ਕਛੁ ਨ ਬਸਾਇ'। ਸ਼ੇਰ 
ਸਰਪ ਕੇ ਢਸਨ ਗਹੈ ਜੋ; ਪਾਵਕ ਜ੍ਰਲਤ” ਹਾਥ ਦੇ ਪਾਇ/ਪਾਹਨ ਬਾਂਧੇ 
ਸੋਗ ਗ੍ਰੀਵ ਕੇ ਤਰਬੋ ਚਹੈ ਕੁਜਨ ਬਲ ਲਾਇ ॥੬॥ ਤਿਮ ਤੇਰੋ ਬਿਰਤਾਂਤ 
ਸੁ ਜਨਿਯਤਿ ਯਾਂਤੇ ਕਰਿ ਬਿਚਾਰ ਬਚ ਮਾਨਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਤ ਕੋ ਬਾਕ 
ਅਟਲ ਰਹਿ ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਹਾਨਿ। ਅਪਨੋ ਹਿਤ ਲਖਿ ਸੁਤ 
ਬਨਿਤਾ ਜੁਤਿ ਬਸਹੁ ਸੁ ਨਿਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਠਾਨਿ । ਮੇਲ ਕਰਹੁ ਨਹਿ 
ਅਪਜਸ ਪਾਵਹ;ਹਰਖਹੁ ਹੇਰਿ ਲਖਹ ਪਿਤ ਥਾਨਿ॥॥੭॥ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਭਨਹਿ 
“ਭਯੋ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਮ ਬਾਲਕ ਬਯ ਤਿਮ ਅਨਜਾਨ।ਜੋ ਮੁੜ ਦਹੈ ਕਹੈ 
ਬਚ ਤੈਸੋ,ਚਹੈ' ਰਹੌਂ ਤਿਸ ਦਾਸ ਸਮਾਨ੧ ਮੈ ਨਹਿ ਮੂਰਖ ਕਰੌ ਜਤਨ 
ਅਬਿ ਗੁਰਤਾ ਲੈਹੌਂ ਛੀਨਿ ਮਹਾਨ । ਰਹੋਂ ਇਕਾਕੀ ਤੁਮ ਹੁਇ ਦੋਨਹ 
ਕਰਹੁ ਉਪਾਉ ਹੋਹੁਗੇ ਹਾਨ'॥੮॥ਮਹਾਂਦੇਵ ਕਹਿ “ਨਿਜ ਹਿਤ ਕਹੁ ਲਹਿ, 
ਪਰਹੁ ਪਾਇ ਮਿਲਿ ਬਸਹੁ ਸੁਖੋਨ।ਕਾਮ;ੜ੍ਰੋਧਧਮਦ (ਆ ਕਮ ਅਬ ਜੇ 
ਨਹਿ ਮਾਨਹਿ ਮਮ ਬੈਠ।ਦੁਖ ਤੇ ਤਰਾਂਦਖ ਲਹਹਿ ਅਨਕ ਬਧਿ;ਅਪ- 
ਜਸੁ ਤੇ ਅਪਜਸੁ ਬਿਨ ਚੈਨ । ਦਹ ੬ ਉਨ 
ਆਇ ਸਮੋ ਜੁਤਿ ਐਨ“॥੯੫ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜਰਜੋ ਜਰਯੋ ਨਹਿਂ ਬਚ ਕੋਕਿਉਂ 
ਝਖਵਾਉ£ ਕਰਤਿ ਉਠਿ ਜਾਹੁ?। ਇਮ ਕਹਿ ਮੌਨ ਧਰੀ ਰਿਸਿ ਉਰ 
ਭਰਿ ਸਨਮੁਖ ਨਹਿੰ ਦੇਖਤਿ ਦੁਖ ਮਾਂਹੁ । ਹੋਨਹਾਰ ਕੋ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਜੋ 
ਮਹਾਂਦੇਵ ਦਿਖਿ ਤਿਸਕੇ ਦਾਹ/ਚਿੰਤਾ ਸਰ'ਕੋ ਮੰਨ ਬਨਹੁ ਨਿਤਸ੍ਰਾਂਪ 
ਦਿਯੋ ਕੁੱਧਤਿ ਹ੍ਰੈ ਤਾਂਹ॥੧੦॥ਤਜਿ ਤਿਸ ਕੌ ਉਠਿ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਜੋ ਬਧੜੋ 
ਬਖੇਰਾਂ ਮਨ ਅਕੁਲਾਇ ।-ਨਾਮ ਖਿਤਾ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਤੁਰਕਨ ਸੋਂ 

` ਮਿਲਿ ਕਯਾ ਕਹਿ ਜਾਇ। ਦਿੱਲੀਪਤਿ ਅਕਬਰ ਤੇ ਆਦਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਅਮਰ ਚਰਨ ਸਿਰ ਲਾਇ।ਅਬੋ ਨਿਲਾਯਕ'ਤਿਨਕੇ ਆਗੇ ਚਲੋਪੁਕਾਰੂ'” 
ਰਸਮ ਲਐ ਜਗਦੀ ਸਜਾ ਨਾ ਜਿਲਨ ਨਰ ਸੀ 

ਕੁਛ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗ । “ਅਗਨੀ ਬਲਦੀ ਵਿਚ  ਬਚਗਦ ਹੈਂ ਤਿਸ (ਗੁਦੂ ਅਰਜਨ ਜੀ) 
ਦੇ ਦਾਸ ਵਾਂਡ ਮੈਂ ਰਹਵਾਂ । “ਵੱਧ, ਅਤਯੋਤ । “ਸਮਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦੇ । #ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾਂ ਹੈ । 
ਤੌਂ ਦਾ ਸਜ ਦੇਖਜੇ । ਵਾ ਤੂਪੀ ਤਬਰਾਧ । “ਰਾਵ ਤਰਕ । “੯ ਫੁਰਿਆਂਦੀ । 

2. ਤੂ ਮਾ ਅਤ ਲੈ 111... ਤੈ ਹੇ ਲੀ ਲੀ ਤੈ ਨ ਲਇਆ `ਤੇ ਊਂ ਗਲ ਲਿਗ ਸਸਿ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____(੧੯੯੦) ___ਰਾਸਿਭ।ਅਸੂ੨੧ __ 
ਮਡਿਮੰਦ।ਹੋਨਹਾਰਕੋ ਜਾਨਹਿੰ ਕਯਾ ਹੁਇ;ਕਰਿ ਬਿਖਦੌਬੋਪਾਪ ਬਿਲੰਦ" 
।ਚਿਤਵਤਿ ਸਦਾ ਅਨਰਬਨਿ ਬੀਤਹਿ'ਉਜ਼ ਹੈਕਾਰ,ਨ ਮੋਹਿ ਮਨਿੰਦ- 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀਚਾਰਤਿ ਚਿਤ ਮਹਿ ਗਯੋ ਸਦਨ ਮਹਿ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ 

੧੨॥ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਪੁਨਿ ਮਹਾਂਦੇਵ ਚਲਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚਨੋ ਤੀ 
ਦੇਖਿ ਬਿਸਾਲ ਕ੍ਰਾਤ ਕੋ ਤਤਛਿਨ ਖਰੇ ਭਏ ਸਨਮਾਨ ਗਹੀਰ” । ਬੇਦਨ 
ਕਰਿ ਲੈ #ਪਸ ਮੰਹੀ ਬੈਠੇ ਵੌਨਹੂੰ ਮਹੁਥ ਸਾਰਗ ਸਰਲ ਸਦਾ 
ਅਦਬ ਜੁਕਤਿ ੨ ਪ੍ਰਮੋਦਤਿ ਪਿਖਿਦ੍ਰੈਬੀਰ॥੧੩॥ ਪ੍ਰਮੋਦਤਿ 

ਸ਼ੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਯਾ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਵਤਿ ਹੇਰਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਹੁ ਸ੍ਰੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਕੋ ਜਸ ਜਿਨਿ ਬਿਖੈ ਬਡੇਗ“ਭਏ ਦਾਸ ਰਖਵਾਰੇ ਆਇ 

ਸੁ ਹਾਬ ਦੇਇ ਰਾਂਖੇ ਬਹੁ ਬੇਰ ।ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਿਮ ਸੁਤ ਕੋ ਰਾਖੀਹੇ ਅਸ਼ਟ 

ਜਾਮ ਚਿਤਵਤਿ ਫਿਰ ਵੇਰ॥੧੪॥ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਤਿਨ ਬਿਖੈ ਅਰਬ ਰਖ 
ਕੀਨਸਿ ਅਪਨੀ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਏ ਜਿਨ ਮਾਹਿ 
ਪ੍ਰੋਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਹਾਨ।ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਿਚ ਲਿਖਿ;ਰਾਖੇ ਸਿੱਖਨ ਹਿਤ 
ਕੱਲਯਾਨਾਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਅਰਥ ਜਿਨਹੁੰ ਕਹੁ ਭਾਸਹਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੌਕ ਬਿਖੇ 

_ਸੁਖਦਾਨਿ॥੧੫॥ਨਿਜ ਸਿੱਖਨ ਸੋ ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰ੍ਕੁ ਕੀ ਕਰਤਿ ਸੁਨਾਵਨਿ ਪ੍ਰੰਮ 
ਬਿਸਾਲ/ਪਾਠ ਪਠਹਿ ਰੱਛਕਾ ਜਹਿੰ ਚਾਹਹੈੰ,ਗੋਂਏ ਸਹਾਇ ਦਯਾਲ ਤਤ- 

ਕਾਲ।ਮਹਾਂਦੇਵ ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਆਏ ਸੁਧਿ ਕੌ ਲੇਨਿ ਕੁਸ਼ਲ ਹਿਤ ਨਾਲਿ। 
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਮਾਨਜੋ-ਹਮ ਭਏ ਨਿਹਾਲ । 

੧੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਚੀ ਉੱਦਯਤਿ ਚੇਦ ਮਨਿਦਾਅ 
 -% ਦਿਪਹਿ ਜਾਮਨੀ ਸਿੱਖੀ” ਗਜਾਨਵਾਨੁ ਸਿਖ 

ਗਤਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੋਸ਼ਨਿ ਕੀ ਗਨ ਕਾਨਨਿ ਕੌਰਵ ਕੌ ਬਿਗਮੈਦ । ਦੁ 
ਪ੍ਵ ਸਿਤ ਹੁਇ ਜਿਤਕਿਤ ਜੋ ਮੁਰਬਾਵਹਿ ਮੁਖਮੰਦ ਅਰਬਿੰਦਾਂ॥੧੭॥” 
ਜਮ ਕੱਸ਼ਪ'"ਘਰ ਸੂਰਜ ਜਨਮਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਹਰਿਗੋਬਿੱਦ। ਨਿਸਾਂ 
੧ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਹੁ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਪ । “੫ ੫ ਚਿਤਵਦਿਆਂ (ਆਯੂ) ਬੀਤਦੀ ਹੈ। 

ਹੈਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰੇ ਮਨਿੰਦ (ਕੋਈ) ਨਹੀਂ । “ਆਦਰ ਲਈ ਗਹੀਰ (ਗਨ ਰ 
ਪਗੋਦ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਸਮੇਤ (ਹਨ)#ਕੁਲ ਰੂਪੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੂਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਚੰਦ ਵਾਂ 

( ਦਾ ਚੰਦ ਪ੍ਰਬੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।”ਨਿਰਮਲ ਪੂਕਾਸ਼,ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤਗਵੀਅੰਦੇ 
ਕੱ ਵਤ (ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਵਲ ਬੈਂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) "ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੂਪਕ ਡ ਡੇ 

ਡੋ,1 _ਤਤਤਗੇ 

0 ਦਾ ਲਾਸ ਸੀ | “ਪ-ਯ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਚਿਵ ਵਿਚ ਰਾਖੇ ਪਰੀ ਸਿੱਖਤ ਪਾਵਰ ੱ ਲਕਾਲ। 



(੧੯੯੧) ਦਰ 
3 ਉਲੂਕ ਜਿ [ਸਿ 

ਕਮਲ ਥਿਕਮੈਂਤਹਿ ਜਪੇ ਚਰ ਵਹੀ ਦੇਖ ਬਿੰਦ ਲੀ -ਦਸਆ 
ਕੋ ਤਾੜਤਿ” ਤਿ੍ਸਕ਼ਿਤ ਤਾਰਨਿ ਬੀਰਨਿ ਦੈਦ”-॥੧੮॥ਇਮ ਅਨੁਮਾਨਤਿ 
ਮਹਾਂਦੇਵ ਮਨ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਲੀਨਿ ਉਛਗੰ । “ਮੋਹਿ ਸੁਨਾਵਹੁ ਦੋੋਹਿ 
ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਨਿ ਜਿਮ ਮਿਲਿ ਦਿਜ ਸੋਰ॥ ਰੱਖਜਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੁ 
ਨਾਨਕ ਕਿਮ ਸਹਾਇ ਕੀਨਸਿ ਮ੍ਰਿਦਅੰਗਪ੍ਰਿਥਕ ਕਰਜੋ ਰਿ 
ਦਾਸਠਿ',ਤਯਾਗ ਸਰਬ ਹੀ ਭਦੇਨਿਸੈਗਾ॥੧੯॥ਸ਼ੀਅਰਜਨ ਕਹਿ“ਦਿਜ 

_ ਇਹ ਬੈਠਜੋ ਇਸ ਕੋ ਬੂਝ ਲੇਹ ਸਭਿ ਬਾਤ । ਦੇਕਾਕੀ ਸਭਿਹਿਨ ਤੇ 
ਕੀਨਸਿ ਊਪਰ ਲੇ ਗਮਨਜੋ ਦਧਿ ਖ੍ਰਾਤ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਰਹੇ ਸਕਲ 
ਕਾ ਜਾ ਨਾਵ, ਵਾਜਾ ਲਾ 
ਅਨਵਾਯੋ ਹਮਨੇ ਤਿਸਭਾਂਤਿ॥੨੦ਮਦਧੀ ਖੁਲਾਇ ਰਹੇ ਨਹਿੰਖਾਈ;ਕੂਕਰ 
ਖਾਈ ਮਰਯੋ ਤੁਰੈਤ।ਮਹਾਂਦੇਵ ਸੋਂ ਦਿਜਨੇ ਭਾਖੀ“ਡੂਬਤਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ ਪਾਪ 
ਕਰੇਤਿ/ਮੁਝਕੋ ਭੀਗਹਿ ਲਗਜੋ ਡ਼ਬਾਵਨਿ ਅਪਨੇਸੇਗ ਅਧਿਕ ਅਘਵੈਤਿ 
। ਕਗਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਨੰਦਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਰਬ ਲਖੰਤਿ॥੨੧॥ਪਾਂਪ 
ਜਾਨਿਕੈ ਅਚਜੋ ਨ ਮੁਖ ਮਹਿੰ,ਮੈਂ ਬਚ ਰਹਜੋ ਸੁ ਨਰਕ ਪਰੇਤਿ' । ਅਧਮ 
ਉਧਾਰਨ ਬਿਰਦ' ਸੈਭਾਰਯੋ, ਬਖਸ਼ਨੋ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਭਗਵੇਤ । ਕੌਨ ਕੌਨ 
ਗੁਨ ਇਨਕੇ ਉਚਰੌਂ,ਜਾਨੇ 'ਪਰੈਂ ਅਬੋ ਅਘਹੈਤਿ"।ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਵਤਾਰ 
ਜੁ ਪੂਰਨ ਕਾਂਜ ਕਰਨ ਹਿਤ ਨਰ ਤਨਵੈਤਿ॥੨੨॥ਬਿਸਮੈ ਮਹਾਂਦੇਵਪੁਨਿ 
ਭਾਖੀ“ਮੈਂ ਸਮੁਬਾਇ ਰਹਕੋ ਅਬਿ ਜਾਇਅਘ ਦੀਰਘ ਨੈ ਤਿਸੈ ਦਬਾਯਹ 
ਸੁਨਿ ਸ਼ੁਭ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲਯਾਇ। ਦਿੱਲੀ ਗਮਨਹਿ ਤੁਰਕ ਅਗਾਰੀ 
ਦੀਨ ਹੋਹਿਗੋ ਬਿਨੈ ਅਲਾਇ । ਹਮਰੇ ਬਡਿਯਨ ਕੇ ਪਗ ਪਰਤੇ ਅਸ 
ਬਡਿਆਈ ਲਖਹਿ ਨ ਕਾਇ॥੨੩॥ਬਡੋਬੈਸਮਹਿੰ ਅਲਪ ਬੁਧਿੰਜਸ;ਪਾਪ 
ਬਾਦ''ਬਿਨ ਬੋਲਤਿ ਨਾਂਹਿ। ਕਪਟ ਲਪਟ ਘਣ”;ਦਪਣ ਧ੍ਰ ਨਿਤ” 
“ਖਿਥਦੇ ਹਨ,ਲੱਜੜ ਹੰਦੇ। "(ਗੁਰੂ 2 ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ) ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਦੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾਂ 
ਕਰਦ ਹੈ [ਤਮਪਤਿ=ਉਦਮਾ । ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁਰਮਿਆੰ ਰੂਪ ਤਾਰਿਮਮ ਦ। “ਗੋਈ 
ਵਿਚ । “ਦਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ (ਬਾਹਮਣ ਨੇ) , #ਬੇਫਿਕਰ । ਦਹੀ ਖੁਢਾਵਣ ਲਈ । ਨਰਕ 
ਪੈਣ ਤੋਂ । <ਨੀਢਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ । "ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 
ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਹਨ । ""ਤੇ ਲੜਾਈ । "ਛਲ ਨਾਲ ਲਪੇਫਿਆ। ਹੈ ਰਿਦਾ । '੧ਨਿਤ ਹੀ ਧ੍ਰੋਗ 
ਨ ਆ ਤਮ ਆ 

ਦੀ 1 ੨੧. 



ਸਿ ੨੨, 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੯੨) ਰਾਸਿ ੩। 

ਮਤੜਸਰ ਪਾਵਕ ਮਹ ਜਰ ਜੀਹ। ਕਰਲ ਬੱਝ ਹੈ ਸਮਝਬਹਿ ਕੰਸ 

ਇਤਨੇ ਔਗੁਨ ਹੁਇ ਜਿਸ ਮਾਂਹਿ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਗਿਨਤੀ ਕਹੁ ਕਜਾ ਹੈ 
ਬ੍ਹਮਾਂ ਸਕੈ ਨ ਤਿਹ ਸਮੁਬਾਹਿ॥੨੪॥ਸ 1! 

ਨਾਂਹਕ ਹਮ ਸੋਂ ਠਾਨਾਹਿੰ ਦੋਸ਼ ਤਦਪਿ ਕਰਹਿ ਤੋਂ ਹਮਸੋਂ ਕਰਿਹੈ;ਬਾਲਾਕ 

ਜੋ ਕਕਾ ਕਪਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਕਾਰਸ' ਮਖ ਤੇ ਲੱਜਿਤਿ ਹੱਇ ਕਰਿ ਰਹਿ ਨ 

ਸਕਹਿ ਕਹਿ ਅਜਸ ਅਸ਼ੇਸ਼ਅਪਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਝਿ ਪੁਰਿ ਤਜਿਕੇ ਹਮਨਹਿੰ 

ਬਰਾਂ ਕਹਜੋ ਤਿਸ ਲੈਸ਼ੁੰ”॥੨੫॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕੁਛ ਅਪਰ ਬਾਰ 

ਮਹਾਂਦੇਵ ਗਿਹ ਆਇ। ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਨਿਜ ਨੰਦ ਅਨੰਦਕ ਗੋਦ ਬਿਠਾਇ 

ਰੀਗ ਬਲਿ ਜਾਇ । ਦੀਨਨਿ ਦਾਨ ਦੀਨਿ ਸੁਤ ਕੁਸ਼ਲੀ' ਜਾਨਾਤਿ 

_-ਨਲੋਂ ਜਨਮ ਇਨ ਪਾਇ-। ਰੈਕਨ ਤੇ ਆਸ਼ਿਖ ਗਨ ਲੀਨਸਿ ਅਧਿਕ 

ਸੁਧਾ ਤੇ ਮਾਧੁਰਤਾਇ” ॥੨੬॥ ਸਰਬ ਗੁਰਨਿ ਹਿਤ ਕੀਨ ਤਿਹਾਵਲ ਸ਼੍ਰੀ 

ਅਰਜਨ ਜੀ ਧਰਿਕਰਿਪਾਸ£ਭਏ ਸਹਾਇਕ ਆਨ ਦਾਸਕੇ'ਕਰਿਵਾਵਤਿ 

ਕੇ ਤਬਿ ਅਰਦਾਸਿ। ਸੈਗਤਿ ਸਗਰੀ ਕਰੀ ਹਕਾਰਨਿ ਬਰਤਾਯਹੁ ਤਿਨ 

ਮਹਿ ਸੁਖਰਾਸ। ਜੈ ਜੋ ਕਾਰ ਉਚਾਰਨਿ ਕਰਤੇ ਮਹਿਮਾਂ ਮਹਾਂ ਸ ਪ੍ਰੈਮ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੨੭॥ਦੋਹਰਾ॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਤਸਾਹ ਕੋ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਗੁਰ ਧਾਮ । 

ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਤਿਹੈ ਸਿਮਰਤਿ ਸਭਿ ਸਤਿਨਾਮੁ॥੨੮॥/ਧੈਨਪੈਨ'ਗੁਰ 

ਕੋ ਕਹੈਂ “ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਕਰਹਿ ਸਹਾਇ।ਅੰਗ ਸੈਗ ਨਿਜ ਦਾਸ ਕੇ ਬਿਘਨ 

ਛਹਨਿ ਨਹਿ ਪਾਇ) ॥ ੨੯ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਬੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਸੈ 

“ਮਹਾਂਦੇਵ ਗੁਰ ਕੋ ਸੈਬਾਦ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੧ ॥ 

੨੨, [ਉ੍ਰਿਥੀਆਂ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ । ਦੇਹਰਿ]। 
_ਵੋਹਰ॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਦਨ ਅਤਿ ਉਤਸਾਹ ਜੁ ਕੀਨਿ । ਅਧਿਕ 
ਤਿਹਾਵਲ ਬਰਤਹੀ ਭਈ ਭੀਰ ਸੁਖ ਪੀਨ ॥੧॥ ਸੈਯਾ ॥ ਲਘ ਦੂੱਦਭਿ ਕੀ 

ਧੁਨਿ ਬਾਜਤਿ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਦ ਨਵੀਰਨਿ ਕੇ ਸੇਗਿ ਭਾਰੀ।ਘੰਰ ਖੌਰ ਕੁਲਾ- 

_ਹਲ ਹੋਇ ਰਹੜੋ ਸਭਿ ਆਸ਼ਿਖ ਦੇਡਿ ਮਿਲੇ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਹੁ 

ਕੋ ਬਿਖ ਦੀਨਿ ਅਬੈ,ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਥ ਦੈ ਲੀਨਿ ਉਬਾਰੀ॥੨॥ਮੁਖ ਕਾਰਖ 

ਲਾਗਿ ਗਈ ਤਿਸ ਕੇ, ਮਰਿਬੈ ਲਗਿ“ ਜਾਇ ਨ ਕੱਸੇ ਪਖਾਰੀ । ਸ਼ਰਮਮ 
(ਕਰਖ । “9ਚਕ ਬੀ । “ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਲਈ । "ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ।ਮਟ/॥ 

(ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ)। “ਮਰਣ ਤਕ। __ 



ਹੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। (੧੯੬੩ ) _ ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੨. 
ਘਰਿ ਬੀਚ ਦਰਜੋ ਮੰਤਿ ਮੁਰਖ ਬਾਦ ` ਕਰੇ ਹਿਤ ' 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਦਿਹ ਜੋਤਿ ਬਿਰਾਜਤਿ,ਹੈ ਗਨ ਪੂਰਨ ਜੇ ਸੁਭ ਕਾਰੀ । ਛਲ 
ਬਿੰਦ ਕਰੇ ਨ ਛਲੋ' ਕਿਸ ਰੀਤਿ;ਸਦਾ ਸਰਬੱਗਨ,ਕ੍ਰਿਤੱਗਜ ਉਦਾਰੀਂ॥ 
੩॥ਏ ਬਤੀਆਂ ਸਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਹੀ ਤਿਸ ਕੋ ਪੱਖ ਕੇ ਸਭਿ ਜਾਇ ਸੁਨਾਵੈਂ। 
(ਲੋਕ _ਹਜਾਰੋਂ ਹੀ ਗਾਰ ਨਿਕਾਰਤਿ-ਕੀਨਿ ਮਹਾਂ ਅਘ-ਬਾਕ ਅਲਾਵੇਂ । 
ਯੱ ਉਤਸਾਹ ਕਰੈਂ ਬਹ ਭਾਂਤਿਨਿ ਬਾਵਿਤ ਭਾਂਤਿ ਅਨੇਕ ਬਜਾਵੈ । ਕੀਰ 
ਰਹੀ ਭਰਿ;ਪਰਨਿ ਭਾ ਘਰਿ,ਕੂਰ ਡਿਹਾਵਲ ਕੋ ਬਰਤਾਵੈਂ? ॥੪॥ ਕਬਿੱਤ ॥ 
ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸਨੰਤਿ ਮਨ ਗਿਨਤੀ ਗਿਨੱਤ ਬਹੁ-ਕਾਜ ਨਹਿ ਸਿੱਧ ਭਯੋ 
ਸੱਲ ਰਹਨੋ ਛੱਤੀਆਂ।ਨਿਵਲ ਉਪਾਇ ਗਏ,ਠਾਨਤਿ ਅਨੇਕ ਭਏ ਉਲਟੋ 
ਕਲੰਕ ਲਏ,ਜਾਨਜੋ ਜਿਤ ਕਿੱਤੀਆ । ਬਿੱਪ ਮਾਤਿਹੀਨ ਬਿਖ ਦਾਵ ਤੇ ਨ 
ਦੀਨਿ ਜਿਨਿ,ਜਾਮਨੀ ਮੈਂ ਜਾਨਤੋ ਨ ਤਮ ਭਏ ਅੱਤੀਆ” । ਹੋੜਿ ਕ੍ਿਭ 
ਕ੍ਰਿਤ“ ਜਬਿ ਬੈਰੀ ਮ੍ਰਿਤੁ ਦੇਖਿ ਲੇਤਿ,ਬਚਯੋ ਨਿਜ ਭਾਗਨਿ ਤੇ ਭੁਲੀ ਭਾਲ 
ਰੱਤੀਆਂ੫॥ਕਬਿੱਤਮੀਨੈਂਦਕ ਬਨੇ ਹੈਂ ਨਰ,ਘਰ ਘਰ ਕਹੈਂਪੁਰਿ, ਸ਼ੁਨਿਓ 
ਨ ਜਾਇਗੋ ਬਿਸਾਲ ਬੈਰ ਜੀਨਿਓ-4 ਐਸੇ ਚਿੰਤਾ ਠਾਨਿ ਕੈ ਅਧਿਕ 
ਦਖ ਮਾਨਿਕੋ, ਕਹਤਿ ਨਿਜ ਲੋਕਨ ਸੋਂ “ਤਕਾਰੀ ਸਭਿ ਕੀਨਿਓਂ । ਲਾਦ 
ਲੋਹ ਆਜ, ਨਹੀ ਰਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਜ ਕੁਛ: ਸਗਰੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਮੈਭਾਰ ਕਗਿ 
ਲੀਨਿਓ।ਬਡੀ ਭੁਨਸਾਰ ਤੇ ਸਿਧਾਰ ਪਰੈਂ' ਪੰਥ ਬੀਚ,ਦੇਖਿ ਹੈਂ ਨ ਬੋਲ ਹੈ 
ਸੁ ਰੌਲ ਹੋਇ ਹੀਨਿਓ”॥੬॥ਸ੍ਰੇਯਮਤਿਸ ਬਾਸਰ ਮੈ' ਸਭਿ ਤੜਾਰੀ ਕਰਾਇ 
ਕਹਕੋ“ਤਮ ਮੈਂ ਪੁਜ਼ਿ ਤੇ ਨਿੰਕਸੈ ਹੋਂ । ਨਰ ਹੇਰਿ ਕੇ ਛੇਰਿ ਨ ਕੋਈ ਕਰੈ 
ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਕਠੋਰ ਕੋ ਹੋਂ ਨ ਸਹੈਹੌਂ।ਥਿਗਰੇ ਨਰ ਨਾਰਿ ਜਿ ਗਾਰਿਨਿਕ= 
ਰਤਿ,ਪੱਖਤ ਕੋ ਧਾਰਤਿ ਜੈ ਦਿਖ ਪੈ ਹੋਂ,ਸਨਿ ਲੋਕ ਹਮਾਰੇ ਦੁਥੈਂ ਤਿਠਤੇ, 
ਰਿਸ ਹਰ ਦਹ ਨਿਕਲ ਮਨਿ 

ਹੇ ਛਈਕ ਜੀ ਜਲ ਵੇ, ਦਿ ਸਰਬੰਗ ਹਨ, ਕਾਂਤ ̀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਲ 
ਹਨ ਦੀ ਤਹ (ਆ ਚ ਅਧ ਕਲ ਛਤਿੱਚ।' ੧ਤਤ ਵਿਚ ਰ੍ 

ਹੋਇਆਂ ( ੨ ਕਿਹ, ਦੇਂਦਾ). | ਨਾ ਭਨਣਦੇ । “ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਦਾ। “ਮੱਥੇ ਦੀ 
ਇਸ, ਕਪ ਹਨਰਲੀ-ਪਵੇ ਕਰੀ ਤਰ ਬਨ1 _ਰੱਭੀ ਰੱਭੀ ਓਗੀ ਸੀ [ "ਛਮ ਵੇਰ 

ਸਾਂਘ੧੨ ਰਹੋ | 



ਸਰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੯੪ ) ਫਾਸਿ ੩ । ਅੱਸੂ =ਕ 

ਦਿਜੈ, ਲਤੁ ਦੂਰ ਨ ਸਚ ਆ" 
ਨਾਂ ਇਮ, ਬੀਵਤਿ ਨਾ ਪਰਿ ਰੌਰ ਉਦਾਰੋ॥੧੦॥ ਸ਼ੈ ॥ ਯਾ ਬਿਧਿ ਬਾਕ 
“ਜੂ “੬੨੬ ਦਿਲ ਤੋ ਦਲਗੀਰੀ” । ਕੀਨ ਅਹਾਂਰ 

ਕਹ ਬਲ ਨਰ ਗਾ ਬੇ ਕਥ 

ਭਭਐ ਸੁ ਦਿਰ ਰਿ 
ਕੇ ਪਾਸ ਨ ਸੋ ਸੁਨਈ"ਮੈਹੋਤਿ ਭਯੋ ਸੁ ਨ ਰਿਦੈ ਮਹਿੰ=ਕਾਂਰਜ ਮੋਹਿ 
ਬਨੰ ਦੁਨਈ"“ਹੇਹਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ ਉਤਰਯੋ ਦਿਨ ਕੇਤਿਕ ਕੋ,ਕੁਛ ਕਾਰ 

। (%) (ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ) ਚਿੱਠੀ 
ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹੈਗ। । “੫8. "ਮੇਂ । 

ਘੜੀਆਂ 
ਆਂ ਹਿਆਂ (੧1੭੨੮ 

। ੯੫ਦੂਫ । ਉ 



' ਹਰ ਪੁਤਾਪ : (੧੯੯੫) ਗਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੨੨. 
_ ਲਈ! ॥ ੧੩॥ “ਸੁਨਿ ਕੈ ਕੌ ਤਬੇਂ ਮਨ 
ਪਯਾਨੋ । ਭਾਂਤਿ ਅਨੇਕ ਗਿਠੈ ਗਿਲਤੀ ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਭਯੋ ਪਹਿ- 
ਚਾਨੋ।ਜਾਤਿ ਭਯੋ ਉਤਲਾਵਤਿ ਹੀ ਉਤਪਾਤ ਸੋਂ ਹੇਤ ਰਿਦੈ ਜਿਨ ਠਾਨੋ। 
ਆਪਨੇ ਲੌਕਨਿ ਸੋ ਇਮ ਬੋਲਤਿ“ਮੋਰਮਨੋਰਥਪੂਰਨ ਜਾਨੋ॥੧੪॥ਕਬਿੱ੩। 
ਸੁਲਹੀ ਨਿਕਟ', ਮੇਰੋ ਮੀਤ ਹੈ ਅਮਿਟ ਮਹਾਂ, ਮਿਲਿਕੈ ਬਿਕਟ ਰਿ੫ 
ਛਿੱਪ ਗਹਿਵਾਇ ਹੈਂਪੁੱਤ ਕੇ ਸਮੇਤ ਜਾਇ ਪਕਰੇ ਨਿਕੇਤ ਵਿਖੋ, ਮੋਚਨ 
ਕੋ ਹੈਤ ਕੋਊ ਹੋਇ ਨ; ਸਿਖਾਇ ਹੌਂ੧ ਕਾਰਾਗ੍ਰਿਹ” ਰਹੈ, ਲੋਉ' ਸਗਰੇ ਮੈਂ 

ਜੈਸੇ ਲਘ ਗ੍ਰਹ ਪਰ ਗ੍ਹ ਬਲੀਂ, ਜਾਇ ਹੌ।ਜਤਨ ਬਿਹੀਨ 
ਹੋਇ,ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਦੀਨ ਗੋਂਇ/ਮੇਰੇ ਹੀ ਅਯੀਨ ਹੋਇ,ਤਬਿਸੁਖ ਪਾਇ ਹੋਂ” ਰ 
॥੧੫॥ਐਸੇ ਬਾਤ ਕਹਿ ਕਹਿ/ਹੋਵੈਂ ਗੁਰੂ ਲਹਿ ਲਹਿ” ਲੋਭ ਧਨ ਚਹਿਚਹਿ 
ਠਾਨਤਿ ਹੌਕਾਰ ਕੋ। ਦੇਤਿ ਹੈ ਦਿਲਾਸੈ ਨਿਜ ਲੋਕ ਭਰਵਾਸੋ ਹੇਤੁ ਕਰਤਿ 
ਨਿਸ਼” ਸੋ ਉਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਦਾਰ ਕੋ । ਹੇਹਰੀ ਪਹੁਚਯੋ ਜਾਇ ਡੇਰਾ ਕੀਨਿ 
ਬਾਇ ਕਿਸ,ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀਨਿ ਉਠਜੋ ਭੁਨਸਾਰ ਕੋ।ਮੱਜਨ ਕੈ ਨੀਰ 
ਚੀਰ ਪਹਿਰੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ੁਭ,ਸੁਲਹੀ ਕੇ ਤੀਰ ਪਠਜੋ ਨਰ ਸੁਧਿ ਸਾਰ ਕੋ" ॥ 
੧੬॥ ਗਯੋ ਪੁਨ ਆਪ ਕਹਜੋ“ਅਧਿਕ ੬੬ ਆਲ, 'ਤੁਿ=ਕ ਸੈਤਾਪ ਪਰੇ” 
ਬੈਠਯੋ ਤਿਸ ਤੀਰ ਹੋਇ। ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਬਰਕੌਣ ਕਾਰਜ ਉਰਥ ਰਹਯੋ 
ਕੈਸੇ ਚਲਿ ਆਇ ਹੋ ਸਨਾਵੇ ਬੀਰ ਬਾਤ ਸੋਇਸੇਵਕ ਨ ਪਠਜੋ ਤਹਾਂ ਬੈਠੇ 
ਰਹੇ ਹਤੇ ਆਪ; ਕਾਰਜ ਤੁਮਾਰੋ ਕਰਿ ਦੇਤਿ ਸੋ ਕਹਤਿ ਜੋਇ । ਸਦਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ,ਸੋ ਸਖਤਾ"ਬਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਹੈਂ, ਸੁਧਾਰਿਹੈਂ 
ਕਹੀਜੈ ਕੋਇ""੧੭।ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਤਿ'ਗੁਰੂ ਰਾਖੇ ਤੇਰੀ ਪਤਿ ਨਿਤ,ਮੇਰੈ 
ਬਿਸਵਾਸ ਚਿਤ ਥਿਤਿ" ਕੌ। ਮੇਰੋ ਕਾਜ ਆਪਨੇ ਸਮਾਨ ਨੋਕ 
_ਜਾਨਿ ਕਰਿ; ਛਿੱਪ੍ਰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿ ਦੇਤਿ ਕੌ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ੁ ਕੌ। ਕਪਟ ਬਿਹੀਨ 
ਪ੍ਰੋਮ ਨਿਬਹੈ ਤੁਮਾਰੇ ਭਾਰੋ,ਹਿਰਦੇ ਹਮਾਰੇ ਤੈਸੋ ਭੇਦ ਹੈ ਨ ਲੋਸ਼ ਕਆਗੇ 
ਤੁਮ ਗਏ ਜਬਿ ਛੋਡ ਗਯੋ ਪੂਰੀ ਤਬਿ,ਜਾਇ ਬਸਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲੀ 
(ਹੁਣ ਤਾਂ) ਸੁਲਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ । “ਟੇਦਾ ਵੈਰੀ ਛੇਤੀ ਫੜਾ ਦੇਢਾਂਗ' । '(ਰਾਨ੍ਹੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ) 

ਏੁਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪੂਲ ਲਾ ਹੇ ਸਕੇ, ਇਹ (ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ) ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ । ਖਾਨੇ ਵਿਚ। 
“ਜਿਵੇਂ ਹਲਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਬਲੀ ਗ੍ਰਹਿ (ਉਸਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) । ਲਹ ਲਹ ਗਰਦਖ=ਸੁਹਣਾ 
“ਤਸੱਲੀ । "ਖਬਰ ਸਾਰ ਦੇਣ ਲਈ । ੯ਸੈਦਕ ਕਿਉਂ ਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤ ਆਪ ਉੱਝੈ ਹੀ ਬੈਠੇ 
ਰਹਿੰਦੇ । "“ਮਿੱਤੂਤਾ । "ਭਾਵ, ਜੋ ਕਹਿੰਦ ਸੈਵਸ਼ ਦੇਂਦੇ । "ਚਿਤ ਵਿੱਢ ਟਿਕਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੯੬) ਰਾਸਿ ੩ । ਸੀਨ ੨੨, 

ਅਸ਼ੇਸ਼ਕੋ॥੧੮॥ਆਪ ਸੈਂਗਿ ਮਿਲਜੋ ਆਇ ਤਬਿ ਮੈਂ ਰਹਜੋ ਸੁ ਪੁਰਿ,ਸੈਮਤ 
ਬਿਤਾਇ ਤੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਤਜਿ ਆਯੋ ਹੈ'। ਹਮ ਸੋਂ ਸਨੇਹ ਠਾਨਿ ਪੁਰੀ ਬਸੇ 
ਆਨਿ ਕਰਿ/ਬੀਤੇ ਹੈਂ ਬਰਖ ਦੋਇ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਯੋ ਹੈ।ਬਡੌਂਕ੍ਰਾਤਮੈਹੰਗੁਰੂ 
ਪਦ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਜੋਗ ਕਰਿ ਗਾਦੀ ਸੋ ਬਿਠਾਯੋ ਹੈ। ਦੇਤਿ 
ਨ ਦਰਬ, ਆਪ ਰਾਖਤਿ ਸਰਬ, ਉਰ ਧਾਰਤਿ ਗਰਬ ਕੋ,ਸਮਾਜ ਅੰਧ- 
ਕਾਯੋ ਹੈ॥੧੯॥ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਨ ਜਾਨੈ,ਨਹੀਂ ਹਾਕਮ ਕੋ ਮਾਨੰ ਕਬਿ, ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ 
ਨ ਠਾਨੈ, ਮਾਨ ਮਨ ਮੈਂ ਬਧਾਇ ਕਰਿ । ਆਇ ਚਾਰ ਓਰ ਤੇ ਉਪਾਇਨ 
ਅਨੇਕ ਭਾਂਤਿ ਦੇਤਿ ਸਭਿ ਜਾਤਿ ਬਹੁ ਸੀਸ ਕੋ ਨਿਵਾਇ ਕਗਿਮੋ ਸੋਂ ਕਰੇ 
ਬਾਦ ਉਰ ਧਾਰਿ ਕੈ ਪ੍ਰਮਾਦ' ਬਡੋ, ਲੌਕ ਪੁਰੀ ਆਦਿ ਕੇ ਸਭਿਨਿ ਸਸਿਖ- 
ਰਾਇ ਕਰਿ । ਨਿੰਦਾ ਕੌ ਕਰਾਇ ਮੇਰੀ, ਸਿੱਖਯਨ ਬਿਗਾਰ ਦੇਤਿ, ਪੂਜਾ 
ਹਾਨ”-ਦੂਜਾ ਹੈ ਨ-ਆਪਿ ਕੋ ਬਡਾਇ ਕਰਿ“॥੨੦॥ਜੋਰਿ ਪਾਇ ਮੇਰੇ ਪੇ 
ਅਵਾਸ ਤੇ ਨਿਕਾਸਿ ਦੀਨਿ,ਆਪਨੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਨਿ ਤ੍ਰਾਸ ਹੀਨ ਹੋਇਕੌ । 
ਨਿਕਸਜਯੋ ਨਿਰਾਸ੍ਰੋ ਮੈਂ ਆਸਰੋ ਨਿਹਾਰਯੋ ਏਕ,ਸਖਾ ਹੋ ਬਡੇਰੇ ਤੁਮ ਆਘੇ 
ਇਮ ਜੋਇਕੈ“ ।ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕੋਉ ਨ ਸਹਾਇਕ ਹਮਾਰੋ ਜਰ ਤੋਹੀ ਕੋ 
ਅਸੀਸ ਦੇਤਿ ਨੀਤ ਅਵਿਲੋਇ ਕੈਤਗਾਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾਕੀ ਪਦ ਉਚਗੁਰਤਾ 

_ ਕੀ ਸ਼ੁਭ, ਮੋਹੀ ਕੋ ਦਿਵਾਇ ਦੇਹੁ ਦੋਇਨ ਤੇ ਖੋਇ ਕੰ” ॥ ੨੧ ॥ ਸੁਲਹੀ 
ਪਠਾਨ ਕੋੋਧ ਧਾਰਿਕੇ ਮਹਾਨ ਭਨੈ,“ਅਬਿ ਲਗਿ ਤੇਰੇ ਸੰਗਿ ਬਾਦਿ ਸੋਉਠਾ- 

ਵਹੀ।ਸਮਝਜੋ ਨ ਜੋਰ,ਨ ਬਿਲੌਕਯੋ ਹਮ ਓਰ ਤਿਨ,ਮਾਲਕ ਮੁਲਕ ਕੌ 
ਨ ਜਾਨਿ ਤ੍ਰਾਸ ਪਾਵਹੀਉਤੇਰੇ ਹੇਤੁ ਗਯੋ ਤਬਿ,ਸਖਾ ਹੈਂ ਲਗਤਿ”ੈਂਨੀਕੇ, 
ਗਯੋ ਪੁਰਿ ਛੋਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਿਸਰਾਂਵਹੀ"ਨਦੇਉਂ ਮੈਂ ਸਜਾਇ, ਇਸ ਬਾਤ 
ਆ ਤਮ ੫ ਦਰੀ ਤਕ" 
ਗਹਿ ਲੀ ਹੈਂਹਨ ਸੰਦੇਹ ਉਪਜੈ ਹੈ, ਸਭਿ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਦੈ ਹੈਂ ਤੁਝ, ਕੋਇਨ 
ਮਿਟਾਵਈ। ਅਬਿ ਮੋਹਿ ਕਾਜ ਸੰਪ ਭੇਜਹੋ ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਰ;ਦਰਬ ਸਰਬ ਕੰ 
ੰਗਾਵੇਂ ਏਕ ਥਾਂਵਈ । ਕਰੋ' ਉਗਰਾਹੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪੈਸੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਲੋਵੇਂ, 
ਰਹੋ ਚਿਰਕਾਲ ਹੈਂ ਬਿਸਾਲ ਧਨ ਪਾਵਈਂ। ਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਈਂ, ਪ੍ਰਸੈਗ 

੧ਭਾਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ। “ਹੈਕਾਰ । “ਮੇਰੀ ਪੂਜ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ 

"ਆਨ ਕਰਕੇ । “ਫੂਲ: ਬੈਠਾ ਹੈ । "ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਕਤ ਹੈ । 

ਪਪ=ਲਖਡਿ । ੍ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੧੯੯੭) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੨੨. 

ਕੋ ਸੁਨਾਵਈ',ਸ਼ਿਤਾਬ ਬੁਲਵਾਵਈ ਸੋ ਨਜਾਉ' ਕੋ ਚੁਕਾਵਈ॥੨੩॥ਝਗਰੇ 
ਮਿਟਾਇ ਸਿਖ ਸਗਰੇ ਸ਼ਰਨਿ ਪਾਇ, ਨਗਰੀ ਬਿਠਾਇ ਗੁਰੂ ਤੋਹਿ ਕੋ 
ਬਨਾਵਈ।ਕਹੋਂ ਉਪਕਾਰ ਨਿਜ ਸਖਾ ਪੈ ਜਗਤ ਜਾਨੌ,ਸਕਲ ਉਪਾਇਨ 
ਕੋ ਲੇਹੁ ਹਰਖਾਵਈ। ਹੋਇਕੈ ਅਸ਼ੱਤ੍' ਵਲ ਲੀਜੇਮਿੱਤ੍ਰ ਹੋਨ ਹੂੰ ਕੋ,ਐਸ਼ਹ- 
ਰਜ ਬਚਿੱਤ੍ਪਾਇ ਮੋਦ ਉਪਜਾਵਈ ` -। ਕੋਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਾਸ ਕੀਜੀਏ 
ਸਮੀਪ ਮੋਹਿ,ਕਾਜ ਫੇਰ ਹੋਹਿ ਤੇਰੋ ਦਿੱਲੀ ਜਬਿ ਜਾਵਈ ॥੨੪॥ ਹੇਹਰ ਜੋ 
ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਦੀਨੋ ਮੋਹਿ, ਦੇਵੇਂ ਸੋਈ ਤੋਂਹਿ, ਬਾਸ ਸੁਖ ਸੋੱ 
ਕਰੀਜੀਏ। ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮੈਗਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੋਹਿੰ;ਦੂਜਾਂ ਨ ਸਮਾਨ 
ਪੂਜਾ ਨਿਜ ਕਰਵੀਜੀਏ? । ਪਿਥੀਆ ਸੁਨਤਿ ਮਨ ਆਨੰਦ ਉਪਾਲੋ ਬਹੁ 
ਸੁਲਹੀ ਸੋਂ ਭਾਖਕਮੇਰੇ ਬਾਕ ਕੌ ਸੁਨੀਜੀਏਸੁਖੀ ਨਿਤ ਥੀਜੀਏ;ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਮੇ ਬਧੀਜੀਏ,ਮਨੋਰਬ ਸਮੇਤ ਜਸ ਜੀਜੀਏ॥੨੫॥ ਗੁਰੁ ਅੰਗ 
ਸੈਗ ਹੋਇ ਸੈਟ ਨਿਵਾਰੇ ਸੋਇਮਡੋ ਉਪਕਾਰ ਜੋਇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਠਨਿਓ। 
ਦੀਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰੋਂ ਬਾਸਬੇ ਕੋ ਧਾਮ ਇਹਾਂ,ਆਠੌਜਾਮ ਤੇਰੀ ਸ਼੍ਰ੍ਯ'ਮਖ 
ਤੇ `। ਦੇਕ ਕਾਮ ਔਰ ਸੁਨਿ ਤਾਲ ਬਨਵਾਯੋ ਤਿਨ;,ਆਇ ਸਿਖ 
ਸੈਗਤਾ ਮਹਾਂਨ ਹੀ ਸ਼ਨਾਨਿਓਂ । ਤੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੈ ਤੜਾਗ ਕੌ ਬਨਾਇ 
ਦੇਉਂ,ਭਲੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਉਠਾਨਿਓ॥੨੬॥ਹੋਹੁ ਜੇ ਪਸੈਨ ਆਪ, 
ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਸੋ ਤਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਿਸਾਲ ਬਨਿ ਜਾਇ ਹੈ? । 
ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਭਨਜੋ ਪਹੁ ਨੀਕੀ ਬਾਤਿ ਠਾਨੀ ਚਿਤ, ਸਭਿ ਕੋ ਸੁਖਦ ਹੈ 
ਅਨੇਕ ਨਰਨ੍ਰਾਇ ਹੈਂ।ਖਗਮ੍ਰਿਗ ਨੀਰ ਪਾਨ 'ਪੂਨਹੈ ਮਹਾਨ ਯਾਂਕੋ,ਰਚੀ 
ਤੜਾਗ ਚਾਰੋਂ ਭਾਗਤੇ“ ਹੈਜੈਸੇ ਬਡੀ ਸੈਗਤਾਂ ਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਨਾਨੈ' 
ਤਹ ਤੈਸੇ ਤੇਰੋ ਹੋਇ ਹੈ ਸੁਜਸ ਪਸਰਾਇ ਹੈ! ॥੨੭॥ ਐੱਸੇ ਕਹਿ ਸਲਹੀ 
ਨੇ ਦੀਨਸਿ ਦਰਬ ਤਬਿ, “ਮੇਰੋ ਪੁੰਨ ਹੋਇਗੋ ਤੜਾਗ ਬਨਿ ਜਾਇ ਹੈ? । 
ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਭਾਖਿ ਕੌ ਪਣਾਂ ਸੁ ਲਿਖਵਾਯੋ ਗ੍ਰਾਮ, ਰਚੇ ਨਿਜ ਧਾਮ ਕੀਨਿ 
ਬਾਸ ਸੁਖ ਪਾਇਹੈਆਵੇ ਲਗਵਾਏ ਨਿਤ ਠਾਨਤੋ ਉਪਾਇ ਬਡ਼ੋਂ ਸਮਾਤਾਕੋ 
ਚਾਹੈ ਸੁਧਾਸਰ ਜਜੋਂ ਸੁਹਾਇ ਹੈ-ਆਵੈਗੀ ਉਪਾਇਨ ਅਨੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਕਰਿ;ਮੇਲ ਹੋਇ ਤੀਰਥ ਕੌ ਮਿਲੈ' ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ-॥੨੮॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਲਗਰੋ 

“ਸ਼ੱਤ ਰਹਤ ਹੋਕੇ । “ਸੁਖ । ₹ਪਾਣੀ । “ਪੀਵਨਰੀ । “ਚਹੂੰ ਤਰਵਾਂ ਤੋਂ । ਕਪਾ:-ਆਬ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੧੯੯੮) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਊ ੨੩. 
ਕਰਾਵਨਿ ਤਾਲ ਕੋ ਧਰਿ ਉਤਸਾਹ ਥਿਸਾਲ । ਖਰਚਹਿ ਦਰਬ ਸ ਸਰਬ 
ਕੋ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਸਰ ਨਾਲ ॥੨੯॥=ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਸਮ' ਬਨੌਂ-ਕਰਤਿ 
ਪਖੰਡ ਅਨੇਕ। ਅਜ਼ਮਤ ਪਾਵੈ ਕਹਾਂ ਤੇ ਗੜਾਨ ਬਿਹੀਨ ਬਿਬੇਕ ॥ ੩੦॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਸੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੁਲਹੀ ਮੇਂ ਮਿਲਿਨਿ? ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੁਇ ਇੰਜਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੨॥ 

੨੩. (ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਨੇ ਹੋਹਰ ਵਿਖੇ ਤਾਲ ਲਗਵਾਇਅ ।] 
_ ਦੌਹਰਾ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋਂ ਮਤਸਰ ਧਰਤਿ ਰਚਤਿ ਦੰਭ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ । ਲਾਗਿ 
ਤੜਾਗ ਬਨਾਵਨੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਮਹਿਮ ਬਾਤਿ ॥੧॥ ਨਿਸਾਨੀ ੮ ॥ ਖੁਰਚਤਿ 
ਦਰਬ ਬਿਸਾਲ ਕੌ ਆਵੇ ਲਗਵਾਏ । ਬ੍ਰੰਦ ਮਿਹਨਤੀ ਲਗਿ ਪਰੇ ਬਹੁ 
ਕਾਰ ਕਰਾਏ । ਖਨਜੋ ਤੁਰਤ ਬਡ ਤਾਲ ਕੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨਿਕਸਾਈ । ਚੰ- 
ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰਿ ਚਿਨਤੀ'ਲਗਵਾਈ॥੨॥ਦਿਨਸਗਰੇ ਬੈਠਜੋ ਫਹੈ 
ਕਹਿਕਹਿ ਕਰਿਵਾਵੇ । ਦੇਤਿ ਮਜੂਰੀ ਸੈਝ ਕੌ ਕੁਨਸਾਰ ਲਗਾਵੈ । ਗਨ 
ਕਾਰੀਗਰ ਢਿਨਤਿ ਹੈਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਹਰਖਹਿ ਰਿਦੋਂ ਧਰਿ 
ਬਡੀ ਉਮੰਗਾ॥੩॥ਕਰਤਿ ਸੁਧਾਸਰ ਰੀਸ ਕੋ ਤਿਸਹੀ ਬਿਧਿ ਕੀਨੋ। ਮੰਦਰ 
ਤੀਰਤੜਾਗ ਕੋ ਸ਼ੂਭ ਰਚਨਾ ਚੀਨੋਗੰਰ ਮੰਦਰ ਸਮ ਦਰਕਰੇ ਕਹਿਆਪ 
ਬਤਾਵੈ । ਕਹਿਕਹਿ ਛਿੱਪਰੱਕਰਾਵਤੋ,ਧਨ ਦੇ ਹੁਲਸਾਵੈ॥੪॥ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 

_ਬਿਮਲ ਜਲ ਘਰ ਹੈਸਨਿ ਕੇਰਸਤਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀਰਤਨਿ ਗਨ ਮੈਡ 
ਬਸੇਰਾ।ਕਮਲ ਪ੍ਰਵੁੱਲਤਿ ਹੁ ਬਰਨ ਦਿਪਤਾਵਤਿ ਸ਼ੋਭਾ। ਸੱਤਿਨਾਮੁ ਹਰ 
_ਗਮ ਪ੍ਰਭੁ ਅਲਿ ਜਨ ਗਨ ਲੋਭਾਂ॥੫॥ ਬਿਚ ਸੁੰਦਰ ਮਕਰੈਦ ਹੈ ਆਨੰਦ 
ਸੈਦਹਾਂ,ਲਘੁ ਦੀਰਘ ਦਲ ਬਿੰਦ ਹੈਂ ਸਦ ਗੁਨ ਗਨ ਸੋਹ।ਜਹਿੰ ਪਰਾਗਾ 
ਭਰਧਾ ਸੁਭਗ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਪਸਰੇਤੀ। ਸੁਠ “ਗੁਰ ਚਰਨਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਊਪੱਜਤੀ 3 ੬੩ ਮੂਕਜਾ ਮੁਕਤਿ ਅਨੇਕ ਹੀ ਲੈ ਸੈਤ ਮਰਾਲਾ । ਮਿਲਹਿਂ 
ਬਿਨੋਦ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤੇ“ ਚਹੁੰ ਕੌਦ ਬਿਸਾਲਮਬਕ ਸਮ ਮਾਂ ਦੇਖਿਕੌਂ ਚਿਤ 
ਚਾਉ ਉਠਾਵਸਪਿਖਿ ਛਪਜੀ ਢਿਗ ਰ ਅਨ ਪਲਅ ।੭॥ਸਮਤਾ 

ਰਚਹਿ'” ਮਾਨਸ" ਮਾਨਸ ਮੂਰਖ ਥ੍ਰਿੰਦ ਕੇ ਧਨ 

ਦਰ ਦਯਜ ਜ਼ਕਜਕ ਪਲ ਲਬ ਹਸ ਅਰ ੦੫ 
ਧਜੀ। ”'ਿਰ ਕਮਲ ਭੰਡੀ ਹੈ (ਜੋ) । "ਅਤੀ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ । ਦਮਿਲਕੇ ਮੂਮਿਨਤ। ਨਾਲ਼ ਅਨੰਦ 
ਵਿ ਸਮੂਹ । 
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ਬਿਰਮਾਵੈ । ਭੇਕ' ਅਨੇਕ ਜਿ ਅਵਗਨਾਂ ਤਿਨ ਸੋਂ ਬਹ ਛਾਵਾਂ। ਮਤ- 
ਸਰ,ਤਿਰਿਸ਼ਨਾ, ਦੈਸ਼,ਰਿਸ ਸਮੁਦਾਇ ਰਹਾਵਾ॥੮॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਿਥੀਆਂ 
ਘਰਹਿ ਹਿਤ ਠਗਿਬੈ ਮੂਢਾ । ਬੁੱਧਿਵਾਨ ਕਿਮ ਭਰਮ ਹੈਂ ਜਿਨ ਕੌ ਰਿਦ 
ਗਦਾ ਮੰਦਰਿ ਚਾਰ ਬਨਾਇਕੈ ਅੰਦਰਿ ਤਿਹ ਬੈਸੇ । ਲਖਹਿ ਕਿ ਸੈਗਤਿ 
ਆਇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੈਸੇ।੯॥ ਸੁਲਹੀ ਅਰੁ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਮਿਲਿ ਦੇਖਹਿੰ 
ਹਰਖਾਵੈਂ।ਅਧਿਕ ਸਰਾਹੈਂ ਤਾਲਕੋ ਨਿਜ ਨਰਨਿ ਸੁਨਾਵੈਂ“ਮੱਜਹੰ ਲਾਖ੦ 
ਨਰ ਇਹਾਂ ਤੀਰਬ ਹੁਇ ਭਾਰੀ । ਮੰਹਿਮਾਂ ਪਸਰਹਿਗੀ ਅਧਿਕ ਹੇਰਹਿੰ 
ਨਰੁ ਨਾਰੀ॥੧੦॥ ਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਡੋ ਇਹ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭਾਉ।ਕਲੇ ਦੇਸ਼ 
ਮਹਿ ਬਨਜਯੋ ਬਰ ਮਾਨਵ 5। ਮੂਰਖ ਭਾਵੀ ਨਹਿ ਲਖਹਿ ਸਭਿ 
ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ“ । ਸੁਕਹਿ ਜਲ ਜਾਇਗੋ ਮੰਦਰ ਸਮ ਬਾਰੂਦਾਂ ॥੧੧॥ 
ਬਿਨ ਅਜ਼ਮਤ ਜਾਨਹਿ ਕਤੋ” ਕਜਾ ਹੋਇ ਅਗਾਰੀ । ਗਕਾਨ ਬਿਲੌਚਨ 
ਉਰ ਨਹੀ ਅੰਧੇ ਦ੫ ਭਾਰੀ। ਕੋਇ ਕੋਇ ਸਿਖ ਤਿਸੀਕੋਂ ਚਲਿ ਕਰਿ ਤਹਿ 
ਆਵੈ।ਕਰਿ ਸਨਮਾਨ ਬਖਾਨਤੋ' “ਜੋ ਨਰ ਸਰ ਨ੍ਰਾਵੈ੧੨॥ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ 
ਢਲ ਪਾਇ ਹੈ ਸਭਿ ਪਾਪ ਉਤਾਰੇ” । ਇਿੱਤਕਾਦਿਕ ਮਹਿਮਾ ਮਰ ਨਰ 
ਮਿਲਹਿੰ ਉਚਾਰੈ ਜਤਨ ਕਰਤਿ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਹਾਰਜੋ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਮੇਲਾ 
ਲਗਜੋ ਨ ਤਾਲ ਕੋ ਨਹਿੰਭੇ ਸਮਦਾਏ"।੧੩॥ਸਧਾਸਰੋਵਰ ਸੈਗਤਾਂਨਿਤ- 
ਪ੍ਰਤਿ ਬਹੁ ਆਵੈਂ । ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ ਸਭਾਵਨੀ ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਵੇ । ਸ਼ੁਭ 
ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਨਰਨਿ ਕੋ ਮਿਲਿ ਜਾਇੰਹਜ਼ਾਗੋਚਾਰਹੁਂ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਆਵਤੇਬਹੁ 
ਦੇ ਉਪਹਾਰੋ।੧੪॥ਜਰਹਿ ਰਿਦੇਮੈਂਜਰਹਿ ਲਾ ਸੁਨਿ ਚਿੰਤ ਰਖੰਤ।ਪਚ” 
ਹਾਂਰਯੋ ਮਹਿਮਾ ਕਹਤਿ ਓੜ ਕੇ ਸਿਖ ਰੈਕ ਜੇ 
ਕਥਿ ਕਥਿ ਚਲਿ ਜਾਵਂ। ਆਉ ਬਲਾਂ ਉਤਸਾਹ ਤੋ ਬੱਛਤਿ ਨਹਿੰਪਾਵਂ 
੧੫॥ਸ਼ਹੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਸੈਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਜੈ ਹੈਂ।ਮਿਲਹਿੰ ਮੇਖ ਸ਼ੈਕ੍ਹਾਂਤ ਕੋ 
ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨ ਹੈ।ਮਨ ਬਾਂਛਤਿਕੋ ਪਾਵਤੇ ਨਿਤ ਅਤਿਉਤਸਾਹੂ/ਦੁੰਦਭਿ 
ਅਲਪ ਨਵੀਰ ਗਨ ਬਾਜਤਿ ਧੁਨਿ ਤਾਂ; ॥੧੬॥ ਬਜਹਿ ਰਬਾਬ ਮ੍ਰਿਦੰਰ 
“ਡੱਬੂ। "ਪਰਤ ਹੈ । “ਗੁ ਹੋ (ਆਸ਼ੇ ਵਾਲਾ)। ̀ ` ਨਣਗੇ ਸਾਰੇ (ਲੋਕ) । “ਖਰਾਂਬ ਹੈ ਜਾਏਗਾ । 
“ਰੇਤ ਲਾਂਗ । “ਕਿਵੇ',ਕੀਕੂ/(ਪ੍ਿਥੀਅ ਉਸਨੂੰ)ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।੯ਸਟੇਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹੇਗ॥ 
੧੮ਦਇਲੱਲ ਨਾ ਹੋਯਾ । ੯੯੫੫ । ”'ਹੇਹਰਿ ਲਾਹੈਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਤੋ' ਬਰਕੀ 

ਤੇ ਕਰਈਾਠ ਤੋਂ ਹੇਹਰ ਪੁਜੀਦਾ ਹੈ, ਫਾਂਹੈ ਮਾਂਗੀ ਤੋ ਬੀ ਰਾਹ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ 

ਰਚਿਆ ਮੰਦਰ,ਤਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਤਾਲ ਤਾਲ ਅਕਸਰ ਸੁੱਕਾ ਘਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਭੇ ਵੈਗਨ ਹੈ 



ਸੂਰਜ । ੧੧੭੦੦) ਗਸਿ &। ਅੰਸੂ ੨3, __ 

ਤੂੰ ਭੂ ੨ ਹੋ ਰਾਗ ਰਕਰਰ ਚਹੁਂਓਰ। 

ਦੀਦ ਹਦ ਦੱ ਆਲਮ 
ਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵੈਂ ॥੧੭॥ ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਕੇ ਚੜੇ ਲੌ ਮੇਲਾ ਰਹਿਂ ਭਾਰੀ । 

ਅਰਪਹਿਂ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇਨਾ ਹੋਵਤਿ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਗਾਇ ਰਬਾਈ ਸ਼ਬਦ 
ਕੌ ਰਾਗਨਿ ਚਤਰਾਈ। ਖਰੇ ਕਰਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕੋ ਬਾਂਛਤਿ ਸਭਿ ਪਾਈ 
॥ ੧੮॥ ਹੋਤਿ ਕੁਲਾਹਲ ਮਿਲਹਿੰ ਨਰ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇਰਾਂ । ਜੈ ਜੈਕਾਰ 
ਉਚਾਰਤੇ ਕਰਿ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਫੇਰਾ। ਨਈ ਨਈ ਨਿਤ ਸੈਗਤਾਂ ਆਵਹਂ 
ਚਲਿ ਦੁਰ ਪਰਮ ਪੁਲਕਾਵਲੀਹਇ ਮਿਲਤਿ ਹਦੂਰੀ॥੧੯॥ਕੇਤਿਕ 

ਦੇਖਿ ਕੈ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਵਿਗ ਜਾਵੈਂ । ਮੰਗਲ ਸਗਲ ਸਨਾਵਤੇ ਬਹ 
ਗਾਵੈਂ । ਅਧਿਕ ਦਰਬ ਆਵਹਿ ਚਲਜੋ ਗਿਨਤੀ ਕੁਛਨਾਂਹੀ। 

ਦੇਨਿ ਲੋਨਿ ਅੜਿ ਹੋਤ ਹੈ ਸਰੀ ਅਰਜਨ ਤਾਂਹੀ ॥ ੨੦॥ ਤੁਮ ਵਿਗ ਭਾਗ 
ਹਜ਼ਾਂਰਵੋਂ ਆਇ ਨ ਧਨ ਕੋਈ । ਸੈਗਤਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਰਿ ਭੀਗੰਹ 
ਸੋਈ। ਕੋ ਕੋ” ਮੰਗਲ ਡਿਨਹੁ ਕੇ“ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ 
ਲਖਮੀ ਬਰਖਤੀ ਸਭਿ ਅਨੰਦ ਉਪਾਵੈਂ॥੨੧॥ਇਕ ਆਵਤਿ,ਦਕ ਜਾਂਤਿ 
ਹੈ ਇਕ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰ। ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੁ ਦਰਸਤੇ ਦੇ ਦਰਬ ਘਨੋਰਾ। 
ਏਕ ਸੁਨਤਿ ਰਾਗਨਿ ਸ਼ਬਦਿ, ਇਕ ਆਪੇ ਗਾਵੈਂ । ਏਕ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇਤਿ 
ਹੈਂ/ਇਕ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈਂ ॥੨੨॥ ਇਕ ਕਰਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੌ ਕਰਿ ਅਦਬ 
ਉਦਾਰਾ। ਇਕ ਕੀਰਤਿ ਮੁਖ ਤੇ ਕਰੱਤ-ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਾਰਾਂ-। ਏਕ 
ਟਹਿਲ ਕੋ ਕਰਿ ਹੈਂ,ਇਕ ਬਰਕੋ ਲੋਵੈਂ।ਇਕਸਤ ਬਿਤ ਕੌ ਪਾਵਤੇ ਪਗ 
ਲਾ ਸੇਵੈਂ॥੨੩॥ਗੁਰਤਾ ਭਾਸਹਿ ਬਿਦਤ ਤਹਿ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰੈਂ। ਕੀਰਤ 
ਅਤਿ ਬਿਸਤਰਤਿ ਹੈ ਬੁਧਿ ਗਜਾਨ ਬਿਚਾਰੈ । ਇੱਤਯਾਢਿਕ ਨਰ ਆਇ 
ਕੈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਿਬੀਆਂ ਬਹੁ ਖਿਬਹਿ ਮਨ ਮਹਿੰ 
ਪਛੁਤਾਵੈ॥੨੪॥ਅਪਨੇ ਸ਼੍ਰਮ ਜੇਤੋ ਕਰਕੋਂ ਸਭਿ ਬਾਦ ੫ਛਾਨੈ। ਲਾਖਹੁੰ ਧਨ 
ਕੋ ਖਰਚ ਭਾ ਬੇਅਰਥ ਸਮਾਨੰ।-ਲਘਤਾ ਮੋਕਹਇਹ ਨਈ“ ਦੁਖਦਾਯਕ 
ਹੋਈ। ਸਭਿ ਜਾਨਹਿੰਗੇ-ਗੁਰ ਨਹੀਂ-,ਸਰ” ਬਸਯੋ ਨ ਕੋਈ॥੨੫॥ ਮੇਲਾ 
ਲਗਜੋ ਨ ਪੁਰਬ ਕੇ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨ ਆਵੈਂ। ਮਹਿਮਾ ਨਹਿ ਬਿਸਤਿਰਿਤਿ ਭਈ 

“ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹੀ ਤੇ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ । “ਡੀਤ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਓਥੇ । “ਕੇਹੜਾ ਕੇਹੜਾ। 
“ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ । 5ਨਵੀਂ । ਤਲਾਵ । 

ਰਿ 
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ਨਹਿ ਸ਼ਰਧਾ ਲਯਾਵੈ।ਬਡ ਉਦਾਰਤਾ ਮੈਂ ਕਰੀ ਖਰਚਮੋ ਧਨ ਭਾਗ/ਅਲਪ _ 

_ ਦਿਨਨਿ ਮਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਲਗਿ ਕੀਨਸਿ ਤਯਾਰੀ ॥ ੨੬॥ ਸੁੰਦਰ ਬਨਯੋ 
ਤੜਾਗ ਬਡ ਨਹਿ ਕੀਮਤਿ ਜਾਨੀ । ਯਾਂਤੇ ਸੈਗਤਿ ਆਇ ਨਹਿੰ, ਨਹਿ 
ਸ਼ਰਧਾ ਠਾਨੀ । ਦਰਬ ਲਗਾਯਹ ਜਿਤਿਕ ਮੈਂ ਲਾਖਹੁੰ ਲਗਿ"ਯਾ ਮਪੂਜਾ 
ਮਹਿੰ ਨਹਿੰ ਤਿੜਿਕ ਹੁਇ ਬੀਸਕ ਬਰਸਾ ਮੈਂ-॥ ੨੭ ॥ ਇਮ ਪ੍ਿਥੀਆ 
ਨਿਤਪ੍ਰਭਿ ਚਿਤਹਿ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਮਾਂਹੀ । ਕੋਰੰਡਿ ਸੁਨਹਿ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀ 
ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖ ਨਾਂਹੀ।ਸੁਲਹੀ ਸੋਂ ਕਥਿ ਕਬਿਮਿਲੈਦੁਖ ਕਹਤਿ ਸੁਨਾਵੈ। 
“ਜਬ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਚਲਹੁ ਗੇ ਕਾਰਜ ਬਨ ਜਾਵੈ॥੨੭॥ਜਾਵਤਿ ਗਾਂਦੀ ਗੁਰੁ 
ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਹੀ । ਤਾਵਤਿ ਮਮ ਕੀਰਤਿ ਕਹਾਂਮਪੂਜਾ ਹੁਇ ਨਾਂਹੀ। 
ਅਜ਼ਮਤਿ ਹੋਇ ਨ ਮੋਹਿ ਮਹਿੰ; ਨਹਿੰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੈਂ । ਆਇ ਨ ਬੈਦਨ 

_ ਕਰਤਿ ਹੈਂਹਨਹਿੰ ਦੇ ਉਪਹਾਰੈਂ॥੨੯॥ਤੋਹਿ ਕਰੇ ਤੇ ਮੋਹਿ ਕਹੁ ਬਡ ਬਧੰਹ 
ਪ੍ਰਤਾਪਾ। ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਆਇ ਹੈਂ ਕਰਿਹੈ' ਮਮ ਜਾਪਾ।ਜਬਿ ਲੌਦਿੱਲੀ 
ਜਾਇਕੇ ਗਹਿ ਲੋਤਿ ਨ ਤਾਂਹੀ।ਤਬਿ ਲੌ ਮੇਰੋ ਸਖ ਕਹਾਂ,ਦਿੰਤਾ ਦੁਖ ਮਾਂਹੀ 
॥੩੦॥ ਤੁਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਬਨ ਗਯੋ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਤਾਲਾ । ਸਭਿ ਜਗ ਮਹਿ 
ਪਸਰਯੋ ਮਹਾਂ ਤੁਵ ਸੁਜਸੁ ਬਿਸਾਲਾ।ਦੂਰ ਦੁਰ ਕੀ ਸੈਗਤਾਂ ਆਵਹਿੰ ਦਰ- 
ਸੰਤੀ । ਕੀਰਤਿ ਡੋਹਿ ਉਚਾਰਤੀ ਆਸੀਸ ਦਿਵੇਤੀ॥੩੧॥ਬਧਜੋ ਪੁੰਨ ਤੇਰੋ 
ਮਹਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਮਾਂਹੀ।ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੁਧਰੇ ਦਉ ਜਮ ਕੋ ਦੁਖਨਾਹੀ। 
ਤਵ ਸਮਾਨ ਤੁਰਕਨਿ ਬਿਖੇ ਦਿਖਿਯਤਿ ਨਹਿ ਕੋਈ । ਪੈਨ ਮਾਤ ਪਿਤ 
ਜਨਜੋ ਜਿਨ ਉਧਰੇ ਸੇ ਦੋਈ॥॥੩੨॥ਨਿਜ ਤਰੀਫ ਸੁਲਹੀ ਸੁਨੀ ਫੁਲਤਿ 
ਚਿਤ ਮਾਂਹੀ।ਕਹਨਿ ਲਗਜੋ/ਮੈਂ ਕਰੌਂਗੋ ਦਿੱਲੀ ਜਬਿ ਜਾਹੀਂ।ਕੇਤਿਕਦਿਨ 
ਮਹੈ ਚਲਹਿ ਗੇ ਮਿਲ ਕਰ ਢਿਗ ਸ਼ਾਹੂ ਖੋਲੀਹੈ ਸਗਰੀ ਬਾਰਤ। ਬਿਢ- 
ਤਹਿ ਸਭਿ ਕਾਹੂ॥੩੩॥ਗੁਰਤਾ ਤੁਝਕੋ ਦੇਯ ਹੈ' ਬਹੁ ਕਰਿ ਬਡਿਆਈ ਸ੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਕੋ ਲੋਹਿੰ ਗਹਿ;ਨਹਿੰ ਸਕਹਿ ਛੁਰਾਈ। ਅਲਪ ਰਹਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ 
ਕੋ ਧਨ ਸੈਚਜੋ ਸਾਰੋ।ਕਈ ਲਾਖ ਅਰਪਨ ਕਰਹਿ ਢਿਗ ਸ਼ਾਹੁ ਉਦਾਰੋ ॥ 
੩੪॥ ਚਿੰਤਾ ਮੁਝ ਤੁਝ ਕਾਜ ਕੀ ਦਿਨ ਰੈਨ ਲਗੀ ਹੈ। ਜਿ ਲੌ ਕਰੋਂ ਨ 

_ਜਾਇਕੈ ਬੁਧਿ ਮੋਰ ਦਗੀ"ਹੈਂ।ਇਸਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਬਾਰ ਹੀ 
“ਲੱਖਾਂ ਤਕ । ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਜ ਪੁਜ ਵਿਚ ਤਿਤਨਾ ਧਨ ਨਹੀ” ਮਦ (ਅ) ਵੀਹਵਾਂ 
ਹਿੱਸਾ । “(ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਠ ਕਰਨ ਆਯਾ ਸਾਂ ਉਹ) ਸਾਰਾ ਕਠਾ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ 
ਦੌੜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ੮। ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਗੂਰਜ । (੨੦੦੨) ___ਰਾਸਿ੩।ਅੰਸੂ 2੪. 

ਦੋਉ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀਰਤਿ ਸੁਨਹਿੰ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੋਊ ॥ ੩੫ ॥ 
ਝਿਡਿ ਸੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਲੰਬੇ ਤਿਤਿਯ ਗਾਸੇ 'ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਤਾਲ ਲਗਾਵਨ' ਪ੍ਰਸਿਗ ਛਰਨਨੇਂ ਨ।ਮ ਤੈਇੰਸਤੀ ਅੰਸ਼ 1 ੨੩ ।। 

੨੪ [ਭਾਈ ਗੁਰਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਸੋਬਾਦ]। 
ਦੋਹਰਾ॥ਇਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਂ ਦੁਸ਼ਤਤਾ ਦੋਨਹੁ ਚਿਤ ਚਿਤਵੇਂਤਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਅਪਨੇ ਰਿਦੈ ਸਰਲ ਸਭਾਵ ਬਤੰਤ" ॥ ੧ ॥ ਨਿਸਾਨੀ ਭੰਦ॥-ਹਮਰੇ ਪਿਤ 
ਕੌ ਪੁੱਤ ਹੈ ਪੁਨ ਬੈਸ ਬਿਸਾਲਾ । ਲਿਕਸਜੋ ਪੁਰਿ ਤੇ ਉਜਰ ਕੈ ਤਜਿ ਗਯੋ 
ਦੁਖਾਲਾ"। ਅਪਜਸ ਬਿਖ ਕੇ ਦੈਨ ਕੋ ਸੁਨਿ ਸਹਿ ਨ ਸਕ੍ਯੋ ਹੈ । 
ਅਪਰ ਉਪਾਵ ਨ ਕੁਛ ਬਨਜੋ ਉਠਿ ਜਾਨਿ ਤਕਜੋ ਹੈ ॥ ੨ ॥ ਹਮਰੋ ਰਾਖਾ 
ਏਕ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ੍ਕੁ ਕਰਤਾਰਾਂ । ਬੁਰੋ ਕੌਣ ਕਰਿ ਸਾਕ ਹੈ ਹਇ ਬੈਕ 
ਨ ਬਾਰਾ। ਅਬਿ ਹਕਾਰ ਕਰਿ ਤਿਸੀ ਕਹ ਪਰਿ ਬਿਖੇ ਬਸਾਵੈਂ । ਦੇ 
ਬਡਾਈ ਤਾਂਹਿ ਬਹੁ ਕਹਿ ਜਸ ਹਰਖਾਵੈਂ॥੩॥ਉਜਰਯੋ ਵਹਿਰ ਜਵਿਰਤਿ 
ਹੈ ਹਮਰੀ ਭੀ ਠਿੰਦਾ।-ਨਹੀਂ' ਭਾਤ ਕੋ ਪਿਖਿ ਸਕੈਂ ਕਾਵਜੋ ਕਰਿ ਚਿੰਦਾ% 
ਗੁਰਤਾ ਦੀਨੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਗਰੀ ਇਨ“ਛੀਨੀ।ਦੇਖ ਸਕਹਿੰ ਨਹਿੰਨਿਕਟ 
ਭੀ ਕਢਿ ਬਾਧਾ ਕੀਨੀ ॥੪॥ ਤਿ੍ਸਕਾਰਯੋ ਬਡ ਕਾਤ ਕੋ ਕੀਨ ਨ ਸਨ- 
ਮਾਨਾ।ਧਨ ਕੇ ਲੋਭੀ ਗੁਰ ਭਦੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਤੇ ਜਾਨਾ। ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਨਰ 
ਭਨਤਿ ਹੈਂ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਿਚਾਰੀ ।-ਭੱਲੇ ਬੇਦੀ ਤਿਹੁਠ ਕੁਲ ਇਮ ਕਰਤਿ 
ਉਚਾਰੀ॥੫॥ਹਮ ਪਰ ਅਵਗਨ ਧਗੰਤਿ ਹੈ' ਨਹਿ ਭੇਵ ਲਖੰਤੇ।ਯਾਂਤੇ ਲਯਾ- 
ਵਨਿ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਪਜਸਹਿੰ ਮਿਟੇਤੇ-ਦਯਾਸਿੰਧੁ ਪੁਨ ਦਯਾ ਮਹਿ ਇਸ 
ਰੀਤਿ ਬਿਚਾਰੈਂ।-ਵਹਿਰ ਫਿਰਤਿ ਦ੫ ਪਾਇਹੈ ਯਤ ਸਭਿ ਪਰਵਾਰੈ-॥੬॥ 
ਬਹੁਰ ਬਿਚਾਰਤਿ ਗੁਰੂ ਜੀ-ਤੁਰਕਨਿ ਢਿਗ ਜਾਨਾ । ਕਰਹਿੰਪੁਕਾਰ ਸੁ 
ਨਯਾਉ' ਹਿਤ ਭਾ ਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾ । ਹਮ ਲਗਿ ਆਵਹਿੰਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਹ 
ਬਾਤ ਨ ਨੀਕੀ।ਥਿਦਤਹਿ ਬਡੋ ਬਿਰੋਧ ਤਬਿ ਹਇ ਕੀਰਤਿ ਢੀਕੀ”-॥੭॥ 
ਇਤਨੇ ਕਾਰਨ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਿਚਾਰੇਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨਸਿ ਇਹ ਮਤੋ 
=ਅਬਿ ਤਿਸੈ ਹਕਾਰੇਂ-।ਨਿਕਣ ਬੁਲਾਵਨਿ ਕੀਨਿ ਤਬਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸੂ 
ਸਮੁਝਾਈ ਸਭਿ ਬਾਰਤਾ ਬੈਠਾਇ ਸ ਪਾਸੂ॥੮॥ “ਕਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਹੇਹਰੀ, 
ਤਹਿੰ ਤੁਮ ਚਲਿ ਜਾਵੋਬਚਨ ਕਹਹੁ ਸਨਮਾਨ ਸੋ ਨਗਰੀ ਨਿਜ ਲਯਾਵੋ। 

“ਵਰਤਦੇ ਹਨ । “ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ । <ਵਿੰਗਾ ਵਾਲ ਨਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਚਿੰਤਾਤੂਰ । “ਡਾਫ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਨੇ । ੬੯੪ ਦਿੱਤਾ (ਅ) ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ । “(ਗੁਰੁ ਘਰ ਦੀ) ਕੀਰਤੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੦੩) ਗਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੪. 

ਆਇ ਉਪਾਇਨ ਅਨਿਕਬਿਧਿ ਧਨ ਵਸਤ ਮਹਾਨ॥ਸੋ ਸਭਿ ਤੁਝ ਕਉ 
ਅਰਪ ਹੈ ਬਰਤਹ ਹਮ ਸਾਨਾ'॥੯॥ਤਜਹੁ ਬਿਰੋਧ ਸੁ ਕੋੋਧ ਕੌ ਬਡ ਕਲਹਾਂ 

_ਮੂਲੰਹਮ ਨਹਿ ਰਾਖੈਂ ਭੇਦ ਕੋ ਨਿਤ ਤਵ ਅਨਕਲੀ । ਹਇ ਨਿਸ਼ ਕਪਟ 
ਚਲੀਜੀਏ ਮਾਲਕ ਸਭਿ ਕੇਰੇ । ਚਹੁ ਭਲਾ ਸਭਿਹੂੰਨੇ ਕੋ ਹਰਖਹੁ ਸੁਖ 
ਹੇਰੇ॥੧੦॥ਬਡ ਸਥਾਨ,ਅਥਿ ਹੂਜੀਏ ਉਰਸਰਲ ਸੁਭਾਉ।ਅਵਗੁਨ ਅਲ- 
ਪਨਿ” ਕੇ ਤਜਹੁ ਰੱਛਹੁ ਸਭਿਕਾਉ । ਤੁ ਆਇਸ ਮਹਿੰ ਸਭਿ ਚਲਹਿੰ 
ਹਮ ਆਦਿਕ ਜੇਤੇ।ਕਲਹਿ ਕ੍ਰਟੈਬ ਕੀ ਭਲੀ ਨਹਿੰ ਕੀਜਹਿ ਚਿਤ ਚੇਤੇ%॥ 
੧੧॥ਹਾਰੇ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਹੋਤਿ ਹੈ ਜੀਤੇ ਦਖ੫ ਹੋਈ । ਅਪਜਸ ਪਸਰਹਿ ਸਕਲ 
ਮਹਿ ਧਿਕ ਜੀਵਨ ਸੋਈ । ਸਤਿਗੁਰ ਗਾਦੀ ਬਡੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੁਜੇ। 
ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸਯਾਨੋ ਸੁਮਤਿ ਜਿਹ ਪਖਿਖਿ ਸਭਿ ਪਜੇ॥੧੨॥ ਪਨਿ ਪਰਲੋਕ 
ਬਿਸਾਲ ਸੁਖ ਸ਼ੁਭ ਗੁਨ ਤੇ ਹੋਵੈ। ਦੋਨਹੁ ਥਲ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਦ੫ ਕਬਹੁ 
ਨ ਜੋਵੈ-।ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਮਬਾਇ ਕਰਿ ਭਾਈ ਗਰਦਾਸ!। ਬਡੇ ਕਾਤ ਕੌ 
ਆਨੀਏ ਗਮਨਹੁ ਅਬਿ ਪਾਸੁ ॥ ੧੩॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰਿ 
ਤਬਿ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ/ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਇ ਹੋਂ ਆਇਸੁ ਕੋ ਮਾਨੀ।ਲਖਹੁੰ 
ਪਰੇੜੁ” ਨ ਆਇ ਹੈ ਗਨ ਅਵਗੁਨ ਧਾਰੀ । ਭਲਾ ਭਨੈ'“ ਸਭ/ਝਹਿ ਬੁਰ' 
ਸਭਿ ਸੁਮਤਿ ਬਿਸਾਰੀ॥੧੪॥ਇਮ ਕਹਿਕਰਿ ਪਗ ਕਮਲ ਪਰਨਿਜ ਸੀਸ 
ਲਗਾਯੋ । ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਤ ਬੈਦਤਿ ਭਯੋ ਚਲਿ ਬਾਹਰ ਆਯੋ । ਕਿਤਿਕ ਦਾਸ 

_ਨਿਜ ਸਾਥ ਲੇ ਮਗ ਕੀਨਿ ਪਿਆਨਾ । ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਮਹਿ ਗਯੋ ਚਲਿ 
ਹੇਹਰਿ ਜਿਸ ਥਾਨਾ॥੧੫॥ਡੇਰਾ ਕੀਨਸਿ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰ ਤਿਸ ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮਾ 
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿ ਗਰ ਪਹਿਰਯੋ ਜਾਮਾ। ਗਮਨਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀਏ 
ਨਿਕਟ ਤਬਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਬੈਸਾ।ਕਹਜੋ ਬ੍ਰਿਤੰਤ ਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰ ਕੌ ਮਤਿ 
ਜੋਸਾ ॥੧੬॥“ਰਾਮਦਾਸ ਗ਼ਰੰਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਨ ਸਭਿ ਧਾਂਮੂਜਗਤ ਆਨ£ 
ਜਿਨ ਮਾਨਹੀ ਸਮਝਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਮੂ” । ਜੇਠ ` ਤਿਨ ਕੇ ਪੁੱਤ ਤੁਮ ਉੱਜਲ 
ਕੁਲ ਕੇਰੇਗਾਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਮ ਦੁਤੀ ਨ ਹੇਰੇ ॥੧੭॥ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ 

ਗੁਰ ਅਮਰ ਅਜ਼ਮਤ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਨ ਨ ਸਮਸਰ ਜਿਨਹੁੰ ਕੇ ਗਜਾਨੀ 

"ਸਾਂਡੇ ਵਾਂਤੂੰ ਵਰਤੋ (ਅ) ਸਾਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰ ਵਰਤੋ' ਕਰੇ । “ਛੋਟਿਅ# ਦੇ। ਬਿਤ ਵਿਰ 
ਜਲਿ “ਭਲਾ ਕਹਿਆਂ । $ਈਨ। “ਰੱਬ ਦੀ ਤੁੱਲ ।₹ਪਾ:-ਦੁਖ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੦੪) ਰਾਸਿ ੩ । #॥ ੨੪. 

ਗੁਨ ਰੂਰੇ । ਸੋ ਤੁਮ ਜਨਨੀ ਕੇ ਪਿਤਾ' ਗੁਰਤਾਂ ਜਿਨ ਦੀਨੀ । ਨਾਨਕ 
ਦਾਦਕ ਦਉ ਕੁਲ ਉੱਜਲ ਜਗ ਚੀਨੀ॥੧੮॥ਉਚਿਤ ਤਿਨਹੁ ਕੇ ਕਰਮ 
ਸ਼ੁਭ ਚਹਿਯਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਕੋਜਿਨ ਕੋ ਜਗਤ ਸਰਾਹਿ ਹੀ ਅਸ ਕਰੀਅਹਿ 

ਨੀਕੋ। ਸੋਢਿ ਬੈਸ ਮਹਿੰ ਜਨਮ ਹੈ ਛੱਤੀ ਬਡਬਾਹੁ।ਤੁਰਕਨਿ ਆਗੇ ਬੇਨਤੀ 
ਹਤਿ ਹੁਏ ਉਤਸਾਹੁ।੧੯॥ਯਾਂਤੇ ਸ਼ੀੰ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਕਰ ਸਨਮਾਂਨਾ। 

ਕਰਜੋ ਹਕਾਰਨਿ ਆਪ ਕੋ ਬਸੀਯਹਿ ਨਿਜ ਥਾਨਾ । ਗੁਰ ਕੀ ਕਹਵਤ 

ਸਕਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਨਾਈ । “ਬੀਤੀ ਗਈ ਸੁ ਜਾਨਿ ਢਿਹੁ ਸੁਧਿਤਾ 

ਅਗੁਵਾਈ%੨੦॥ਮਿਲਹੁ ਸਕਲ ਨਿਜ ਸਦਨ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਲੀਜਹਿ ਮੇਲਾ। 

ਆਨ ਪਰਹਿ ਬਿਪਤਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਫੁਟਹਿ ਇਕੇਲਾ” । ਲੋਹੁ ਦਰਬ ਸਤਿ 

ਵਸਤ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਤੁਮ ਹੋਏ।ਅਪਨੇ ਕਰ'ਸੋਂ ਦੀਜੀਏ ਹਮ ਨੰਮੱਖਰੋਏ” 

॥੨੧॥ ਜਬਿ ਸਭਿ ਕਹਿ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਾਬ' ਸਮੁੜਾਈ । ਸੁਨਤਿ ਕੁਪਨੋ 
ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਅਧਿਕ ਜੁਗ ਭੌਂਹ ਚਢਾਈ । ਲਾਲ ਆਂਖ ਦਿਖਰਾਵਤੋ ਓਠਨਿ 
ਵਰਕਾਵੇ । ਬੋਲਿ ਨ ਆਵਤਿ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਿ ਬਹ ਸ੍ਰਾਸ ਚਢਾਵੈ ॥੨੨॥ ਲਗਮੇ 
ਨਿਕਾਸ ਗਾਰਿ ਬਹੁ ਕਹਿ ਬਾਂਕ ਕਠੌਰਾ।ਪੂਰਬ ਕਪਟ ਬਿਸਾਲ ਕਰਿ 

ਅਪਮਾਨ” ਸੁ ਮੋਰਾ । ਤੁਹਮਤ ਝੁਠ ਲਗਾਇ ਕੈ ਨਿੰਦਾ ਬਿਦਤਾਈ । 

ਸਭਿ ਲੋਕਨ ਕੇ ਘਾਸ ਤੇ ਬਹ ਗਾਰਿ ਦਿਵਾਈ॥੨੩॥ਅਬਹਿ ਮਨਾਵਾਨ ਕੇ 

ਪਠਕੋ ਛਲ ਔਰ ਉਠਾਵਾ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਨਿਕਾਸਜੋ ਪੂਰੀ ਤੇ ਉਤਸਾਹ ਬਧਾਵਾ। 

ਰ ਅਥਿ ਲੋ ਤੁਮ ਕੋ ਨਹਿੰ ਲਗੀ ਬਾਯੂ ਕੁਛ ਤਾਤੀ ਗਰਬਤਿ ਬੈਠਨੋ ਸਦਨ 

ਮਹਿ ਕਰਿ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ॥੨੪॥ਪ੍ਰਿਥੀ ਅਨਾਦਰ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੁਲਹੀ ਮਿਲਿ 
ਬੀਜੇ । ਲਗਨੋ ਜੁ ਤਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾ ਇਹ ਸੀਚਨ ਕੀਜੈ" । ਦਿੱਲੀ ਕੌ 
ਜਬਿ ਗਮਨ ਹ੍ਰੈ ਤਰਵਰ ਉਗਵੋ ਹੈਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਂ ਮੇਲ ਮਮ ਊਚੇ ਬੰਧ 
ਜੈਹੈ।੨੫॥ਜਬਿ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਤਿਸ ਕਸਮਨ ਜੁਤ ਫੁਲੇ।ਰਿਸਹਿ ਸ਼ਾਹਿ 
ਬਡ ਰੀਧ ਹੁਇ ਮਮ ਪੱਖਯ ਸੁ ਝੁਲੋ । ਅਰਜਨ ਕੋ ਮੰਗਵਾਇ ਗਹਿ ਫਲ 

“ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਹਹ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ । "ਬੜੀ ਤੂਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਵ ਸੂਰਬੀਰ । ੩ਅਰੀ ਲਈ ਸਫਾਈ 

(ਰਹੇ ਆਪੈ ਵਿਚ) । “(ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੇ) ਵਿਪਦ। ਬਹੁਤ ਆਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ 
 ਬਜਸ਼ਜਿਅ ਜੰਤ ਹੈ। “ਹੜ । ਖਲ) “ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ । "ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਦਾ ਅਨਾਦਰੇ 
(ਇਹ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੀਜ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤਲਾਬ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੂਤਾਂਪ 

੨ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਚਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ) । <(ਉਹ) ਬ੍ਰਿੱਛ ਉਹੋ । 



_ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ____( ੨੦੦੫) ਗਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ੨੪, 

ਲਾਗਹਿ ਭਾਗੂ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਤਬਿ ਲੇਯ ਹੋਂ ਇਹ ਪਾਕਹਿ ਚਾਰੂ'॥੨੬॥ਚਹੁਂ 

ਦਿਸ਼ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਮਹਾਂ ਅਰਪਹਿ ਧਨ ਆਈ।ਪਸਰਹਿ ਜਸ ਸਭਿ ਜਗਤ 
ਮਹਿ ਹਇ ਬਡਬੜਿਆਈ।ਇਹ ਫਲ ਲੀਬੇ ਹੇਤ ਮੱ ਕਰਿ ਰਹਜੋ ਉਪਾਉ 
ਤਬਿ ਜਾਨਹਗੇ ਤੁਮ ਰਿਦੈ ਜਬਿ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉ॥੨੭॥ਅਬਿ ਤੇਹੀ ਲਾਗਜੋ 

ਡਰਨਿ, ਸੈਗ। ਮਿਲਯੋ ਨ ਸ਼ਾਹੂ ।-ਮਿਟਹਿ ਬਾਤ ਮੈਂ ਗੁਰ ਰਹੋਂ-ਯਾ ਤੇ 
ਪਠਿ ਪਾਹੁ ਏਵ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਵ ਹੋਂ,ਛਲ ਤੁਮ ਨੋ ਠਾਨਾ। ਸੈਕਟ ਭੋਗ- 
ਹ ਗੇ ਬਡੋ ਤਬਿ ਮੇਂ ਸੁਖ ਮਾਨਾ ॥ ੨੮॥ ਬਿਨਾਂ ਦੀਏ ਤੁਮ ਕਸ਼ਟ ਕੋ 

ੈਹੋਂ ਜਗ ਰਾਜੂ”। ਰਹਿ ਨ ਮੋਹਿ ਪਰਸਨਤਾ ਸੋ ਨਹਿੰ ਕਿਛੁ ਕਾਜ । ਕੋਟਿ 
ਜਤਨ ਜੇ ਕਰਹੁਗੇ, ਨਹਿ ਮਿਟਹਿ ਉਪਾਧ। ਗੁਰਤਾ ਲਿਊਂ; ਪਰੰਤੁ ਸੁਨਿ 
ਦੇ ਅਰਜਨ ਬਾਧਾ“॥੨੯ਸੁਨਿਕੈ ਪੁਨਿ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ 
।ਰਾਮਦਾਸ ਗਰ ਦੇਕ ਕੇ ਨੌੰਦਨ ਮਤਿਵਾਨਾਂ । ਤੀਨਹੁ ਕ੍ਰਾਂਤਾ ਮਿਲਹੁ 

ਅਥਿ ਸੁਖ ਸਭਿ ਹੀ ਲੋਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਕਮੀ ਰਲਿ ਮਿਲਿ 

ਕੇ ਬੈ ਹੋ॥੩੦॥ ਤੀਨਹੁ ਮਹਿ ਕਿਹ ਕਸ਼ਟ ਹੁਇ ਸਭਿ ਹੋਹੁ ਦੁਖਾਂਗੇਕਾਤ- _ 
ਪਨੇ ਕੋ ਮੋਹ ਤਬਿ ਬਿਦਤਾਇ ਤੁਮਾਰੇ । ਜਾਨਿ ਦੇਹ ਰਿਸ ਪਾਛਲੀ ਜਿਮ 
ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਹੋਈ । ਕੋ ਜਾਨੈ ਕਿਨ ਬੁਰਾ ਕਿਯ ਪਰਹਰੀਏ ਸੋਈ ॥ ੩੧॥ 
ਚਲਹ ਆਪ ਹਇ ਸਰਲ ਉਰ ਨਿਜ ਪੁਰੀ ਬਸੀਜੈ । ਮਿਲਿ ਦਿਹੁ ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਸੈਗਤਾਂ ਭੈਣਾ ਗਨ ਲੀਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਿਤ ਨੰਮ੍ਰ ਹੈਂ ਛਲ ਝੂਠ 
ਬਿਹੀਨਾ। ਦਯਾਛਿਮਾਂ ਜੁਤ,ਗਕਾਨ ਨਿਧਿ, ਸਭਿ ਗੁਨਨਿ ਪ੍ਰਬੀਨਾਂ ॥੨੨॥ 
ਸੁਨਿ ਜਸ ਕੌ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜਰਨੋ ਬਚ ਉਚੇ ਭਾਖਾਂ । “ਚਲਜੋ ਜਾਹੁ; ਬੋਲਹੁ 
ਨਹੀਂ?ਮੈਂ ਆਦਰ ਰਾਖਾ) ਨਤੁ ਐਸੀ ਕਰਿਵਾਇ ਹੋਂ,ਜਰਤੇ ਕਹੁ ਜਾਰੈ”। 
ਭਰਜਯੋ ਖਟਾਈ ਸੋੱ ਸਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੀਲ ਉਚਾਰੇਂ॥੩੩॥ ਸ਼ੱਤ ਮਹਾਂ ਮੇਰੋ ਬਨ੍ਯੋ 

ਸੁਤਿ ਜੁਤ ਕੌ ਮਾਰੋਂ । ਗੁਰਤਾ ਲੈਕੈ ਬਹੁਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੈਨੜਾ ਧਾਰੋਂ।ਤੋਹਿ ਕਹੇ 
ਕਾ ਹੋਤਿ ਹੈ ਜਸ ਹੈ ਤਸ ਜਾਨੋਂ” ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿਖੈ ਹਤਿ ਕੇ 
ਸੁਖ ਠਾਨੋਂ'॥੩੪॥ਤਬਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੋ ਕਰਿ ਕ੍ਰੋਧ ਬਖਾਨਮੋਮਸ਼੍ਰੀ ਅਰ- 

“(ਇਹ ਫਲ) ਪੱਗੇਗ। ਸੁਹਣਾ । “(ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਮੈਂ ਗੁਰ ਬਣਿਆਂ 

ਰਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ (ਤੁਹਾਨੂੰ) ਭੈਜਿਆ ਹੈ ਪਾਸ ਕਉ । ਰਕ 

ਦਾ ਰਾਜ ਪਾ ਲਵਾਂ । “ਪੀੜਾ । $ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗ! ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ । ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਦੇ' । 

੯ਬੈਸਾ ਹੈ ਭੇਸ! ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਪਿਆ; 



ਸਰੀ ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੦੦੬) ਰਾਸਿ ੩ । ਅਸੂ ੨੫ 
ਰਣ ਕਦ ਤਟ ਤਤਕਰਾ "ਅਅਗਦ-ਜਗਕਲਗਾ=ਗਤਤਕਰਰਨਤਤ ਨਮ ਤਰੀਕਾ. 

ਜਨ ਰਵਿ ਜਗ ਦਿਖਤਿ ਖਲ ਪਿਦਕ” ਨ ਜਾਨਜੋ । ਜੋਤ ਤਾਮਰਸਾਂ 
ਬਿਕਸਤੇ ਸਭਿ ਨਰ ਸੁਖ ਪਾਵੈਂ। ਤਸਕਰ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੜਿ ਕਹਿੰ ਨਹਿ ਸੋ 
ਘਟਿ ਜਾਵੈਂ॥੩੫॥ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਚੋਦ ਤੂੰ ਫੀਕੋ ਪਰਿ ਜੋ ਹੈਂ। ਤੁਝ ਪੱਖੀ 
ਉਡਗਨ ਛਿਪਹਿੰ, ਸੋ ਦਿਸ਼ਟਿ ਨ ਐਹੈਂ । ਅਬਿ ਬਚ ਮੋਹਿ ਨ ਮਾਨਿ ਹੈ 
ਪਛੁਤਾਇ ਘਨੇਰ1ਬਸ ਨ ਚਲਹਿ ਗੋ ਤੋਹਿ ਕਛੁ ਬਲ ਲਾਇ ਬਡੇਰ॥੩੬॥ 
ਅਜਰ ਜਰਜੋ ਅਜ਼ਮਤ ਮਹਾਂ ਨਾਹ ਕਹੂੰ ਦਿਖਾਵੈਂ" । ਨਾਤੁਟ ਬੈਕ ਬਿਲੋ- 
ਕਬੇ ਸਭਿ ਜਰ। ਬਿਨਸਾਵੈਂ।ਪੈਨ ਰਿਦਾ ਤਿਨ ਕੋ ਮਹਾਂ ਬਲ ਇਤਨੋ ਪਾਏ। 
ਅਪਰ ਨਰਾੰਨ ਕੀ ਸਮ ਰਹਤਿ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਪਤਾਏ ॥ ੩੭ ॥ ਕੰਹਤਿ ਹਤੋ 
ਤਵ ਹਿਤ ਮਹਾਂ; ਮਾਨਹਿ ਸੁਖਪਾਈਂ4ਤੁਰਕ ਅੱਗ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿੰ ਹੋਏ 
ਨ ਲਘਤਾਈ"। ਘਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਵਹਿੰ ਗੁਰੂ ਮਾਨਹਿ ਬਹੁ ਦੇਸਾ” । ਕਰਹਿ 
ਬਿਨੋਦ ਅਨੇਕ ਹੀ ਬਨ ਸਭਿਨਿ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਾ॥੩੮॥ ਨਾਂਹਿਤ ਤਰਵਰ ਤੋਹਿ 
ਕਹਿ ਤਿਹ ਕਟਨਿ ਕੁਠਾਰਾ'। ਏਕ ਬਾਕ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈਂ ਸਭਿ ਹਦਿ ਜਰਿ 
ਛਾਰਾ।ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਨਤੋ ਕ੍ਰਾਤਾ ਕਰਿ ਜਾਨੈਂ।ਕਜੇਂ ਲੋਕ ਰੁ ਪਰਲੋਕ 
ਗਤਿ ਹਠਿ ਠਾਨਜਯੋ ਹਾਨੰ? ॥ ੩੯॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ 
ਕਹਯੋ ਬਾਕ ਸਭਿ ਰੀਤਿ।ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਧਾਰਿਹੀ ਆਵਹਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤਿ 
॥੪੦॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਦੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ- ਗਾਸੇ “ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪ੍ਰਿਥੀਆ 
ਨੈਬਾਦ” ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਚਤਰ ਇੰਸਤੀ ਅੰ੧॥ ੨੪ ॥` 

੨੫ _[ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ] । 
ਲਿਸਾਨੀ ਛੰਦ ॥ ਬਾਕ ਸੁਨੋ ਗੁਰਦਾਸ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤਪਤਾਯੋ । ਪਹਰੈ ਕਰਿ ਤੂੰ 
ਉਪਦੇਸ਼ਟਾਂ ਸਮੁਝਾਵਨਿ ਆਯੋ । ਇਨ ਬਾਤਨਿ ਕੋ ਕਯਾ ਲਖਹਿਂ ਬਧਿ 
ਉੱਠ (ਰੂਪ) ਮੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਦਕਵਲ। ਲ “ਕਵਲ, ਲਾਲ ਰੈਗ ਦਾ ਕਮਲ । “ਨੰਦਕਾਂ ਰੂਪ ਚੌਰ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ 
ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੌ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦਾ) ਕੁਛ ਘਟ ਲਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। $ ਭਵ ਗੁਰ ਅਰਜਨ 
ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਜ਼ਮਤ । “(ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਜੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ (ਜਾਣਕੇ) ਜੇ 
ਮਨੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏੱ'ਗਾ । #ਫ਼ੁਟਿਆਈ ਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ । “ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੂੰ ਵੱਡ1 ਹੋ ਜਾਹ, 
ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬੀ ਵਡਾ ਮੰਨਣ ਲਗ ਜਾਏਗਾ । ਏਏ ਗੁਰ ਪਦ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆਈ ਲਘ- 
ਤਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੁਤਾ=ਵਭਯਾਈ ਪਾਂਣ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਆਯਾ ਹੈ । ਸ਼ਲੇਖ 
ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਬੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ । 'ਨਹੀਂ' ਤਾਂ ਬ੍ਰਿੱਛ (ਜੇ) ਤੂੰ ਕਹਿਆ ਹੈ, 
ਤਿਸੰਦੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਕੁਹੜਾ ਹੂਪ ਹੈ (ਗੁਹੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ) । ੯ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਗਾਮਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੫. 
ਕਹ ਬਿਚਾਰੀ । ਕਾਸ ਪਦ ਬਿਜਲਰ ਕੰ ਬੇ'ਡਰ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਹੇਤੁ 
ਮਨਾਵਨਿ ਦੀਨ ਭੇ,ਪਿੰਖਿ ਤੁਰਕ ਬਲੀ ਹੈਹ੍ ਨ ਪੁਕਾਰੂ ਸ਼ਾਹਿ ਢਿਗਪਤਿ 
ਰਹਤਿ ਕਲੀਹੈ” । ਕਰਾਮਾਤ ਤਿਸਕੀ ਕਹੈ' ਜੋ ਡਰਤਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਮੈਂ ਨ 
ਲਥੋਂ ਤੂੰ ਬਹੁ ਲਖੇਂ' ਸੈਗ ਜੋ ਲਘੁਕਾਲਾ” ॥੨॥ ਮੈਂ ਨਹਿ ਮਾਨੋਂ;ਨਹਿੰ ਚਲੋਂ 
ਨਹਿ ਮਿਲੋਂ ਕਦਾਪੀਪੁਗਟ ਕਰਯੋ ਸਭਿ ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਮੋ ਕਹੁ ਬਡ ਪਾਪੀ। 
ਕਾਸ਼ਟ ਸ਼ਸ਼ਕ ਸਮਾਠ ਮੈਂ ਨਿਤ ਇਿਹੀ ਸੁਭਾਊ। ਟੂਟ ਜਾਇ ਨਹਿ ਨੰਮੁ ਹੈ 
ਇਹ ਠੀਕ ਸੁਨਾਉਂ॥੩॥ਕਜੋ ਬਹੁ ਬਾਤ ਬਨਾਵਤੋ, ਨਹਿੰ ਕਰਿਹੋਂ' ਮੇਲਾ । 
ਸੋ ਕਰਾਤਾ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਅਹੋਂ ਇਕੇਲਾ । ਅਜ਼ਮਤ ਮੇਰੀ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੁਭ 
ਤਾਲਖਨਾਵਾ।ਲਾਖਹੁੰ ਹਨ ਖੰਰਚਨਿ ਕਰਯੋ ਬਲ ਨਵੋਂ ਬਨਾਵਾ॥੪॥ਨਿਤ- 
ਪ੍ਰਤਿ ਮਹਿਮਾ ਅਧਿਕ ਹੈ ਮੇਲਾ ਲਗਿ ਭਾਰੇ । ਸੁਲਹੀ ਆਦਿਕ ਨੰਮੁ ਭੇ 

__ ਕਾ ਅਪਰ ਬਿਚਾਂਗੇਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਂ ਜਝਿ ਮਿਲੋ ਬਲਅਜ਼ਮਤ ਧਾਰੋਂ।5 
ਕਹੰ ਨਿਜ ਅੱਗ ਮੈਂ, ਪਾਵਨ ਪਰ ਡਾਰੋਂ॥੫॥ਜੁ ਕਛੁ ਕਹੋਂ ਕਰਵਾਇ ਹੌ 
ਸਭਿ ਕਾਜ ਬਨਾਵੈਂ” । ਸੁਲਹੀ ਸਮ ਉਮਰਾਵ ਸਭਿ ਨਿਜ ਸੀਸ ਝਕਾਵੈਂ। 

_ ਅਪਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਖਾਇਕੈ ਪਗ ਪਤ ਜਬਿ ਪਾਵੇਂ/ਅਜ਼ਮਤ ਇਸ ਕੌ ਨਾਮ 
ਹੈ ਸਭਿ ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਵੇਂ ॥੬॥ ਅਰਜਨ ਕੀ ਸਮ ਨਾਂਹਿ ਮੇਂ, ਪਿਤ ਕੇਰ 
ਸਥਾਨ'। ਤਿਹ ਬਨਾਇ ਪੁਜਵਾਇ ਪਗ ਕਯਾ ਅਚਰਜ ਜਾਨੰਪਅਜ਼ਮਤਿ 
ਤਿਨ ਕਿਸ ਥਾਨ ਮਹਿੰ ਕਹੁ ਕਬਹ ਲਗਾਈ। ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਪਿਤ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਦੀਨਸਿ ਬਡਿਆਈ?07॥ਸਾੰਨੇ ਭਾਖੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੌ“ਕਜੋਂ ਕਹਿ ਬਿਠ 
ਜਾਨੇ?।ਸ਼ਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲੈ ਅੰਗਦ ਬਰਸਾਨੇ।ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਅਮਰ 
ਜੀ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਗਾਦੀ । ਜੋਤਿ ਪ੍ਕਾਸ਼ੀ ਤਬਿ ਵਹੀ ਤਿਮ ਕੀਨਿ ਅਬਾਦੀ 
॥੮॥ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਬਿ ਟਿਕੇ ਸੇ ਜੋਤਿ ਪ੍ਕਾਸ਼ੀ। ਦਾਸ ਉਧਾਰੇ ਬਿਦਤ 
ਬਹੁ ਤੁਮ ਪਿਖਿ ਰਹਿ ਪਾਸੀ । ਜੋਤ ਜਗਹਿ ਸੋਈ ਅਬਹਿ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ 
ਮਾਂਹੀ। ਬਿਘਨ ਅਨਿਕ ਜੇ ਕਰਿ ਪਰਹਿੰ ਬਿਦਤਾਵਤਿ ਨਾਂਗੰ॥੯॥ ਸਿਰ 
ਲਗ ਹਾਨੀ ਹੋਇ ਭੀ ਨਹਿੰ ਸ਼ਕਤਿ ਦਿਖਾਵੈਂ । ਭਾਵੀ ਈਸ਼ੁਰ ਕੀ ਲਖਹਿ 
"ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ) । “ਤਾਂ ਪਤ ਭਲੀ ਰਹਿਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) । 'ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਲ (ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ) । (ਅ) (ਮੇਂ) 
ਜੈ ਛੁਣਪਨ ਤੇ ਨਾਲ (ਰਹਿੰਦਾ ਆਯਾ ਹਾਂ) । ਬਣਵਾਵਾਂਰੇ । “ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਥਾਂ ਹੈ। 

__ “ਤਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ (ਆਪਣੇ) ਪੇਰ ਪੁਜਢਾਏ ਹਨ (ਇਸ ਵਿਚ) ਕੀ ਅਸਚਰਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । 
“ਜਾਣੈ ਬਿਨਾਂ ਤੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂ । ਦਡਾਵ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀ ਦਿਖਾਲਦੇ । 



( ੨੦੪੦੮ ਜਾਜਿ 3 । ਅੰ੧ ੨੫ 

ਖ ਕੌਂਧ ਰੁ ਲੋਕ ਤਜਿ ਹੁਜੈ ਮਮ ਸੰਗ।ਆਗੇ 
ਪਲੀ ਲੋਜ ਕੋ ਘਚਿ ਮਾਨ ਉਜੇਆਂ ॥ 4੦ ॥ ਬਾਯਗਤ ਜਉ ਜਘੀਜੀਦ 
ਗਾਦੀ ਪਰ ਸੋਈ । ਨਮੋ ਉਚਿਤ ਸਭਿ ਕੇ ਅਹੈਂ ਬਝ ਤੇ ਬਡ ਹੋਈ। ਮੈਂ 
ਆਯਹੁ ਹਿਤ ਕਹਨਿ ਕੋ, ਸੋ ਕਹਯੋ ਘਨੇਰੇ। ਕੀਜੈ ਕ੍ਰਿੱਤ ਬਿਚਾਰ ਕੈ ਜਯੋਂ 
ਮਨ ਹੁਇ ਤੇਰੇ॥੧੧॥ਹੁਇ ਨ ਸਕਹਿ ਕਛ ਤਹਿ ਤੇ ਹਲਕੋ ਪਰ ਜੈ ਹੈਂ। 
ਅਬਿਕੇ ਬਿਛੁਰੇ ਕ੍ਰਾਤ ਤੇ ਨਹਿੰ ਬੈਸਮਿਲੈ ਹੈਂਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਉਪਾਧਿਹੈਵਿਗ 
ਤੁਰਕ ਪੁਕਾਰਾ।ਲਗਿ ਨਹਿੰ ਜਾਇ ਕਲੰਕ ਕ੍ਛ; ਨਹਿ ਸਕਹ ਉਤਾਰਾ” 
॥੧੨॥ਸਨਿ ਪਿਥੀਆ ਚਮਕਜੋ ਪੁਨਹਿ;“ਕ੍ਯੋਂ ਬਾਤ ਬਨਾਦੈ। ਏਕਾ ਏਕੀ 
ਕੀਏ ਬਿਨ”ਹਮ ਮਿਲਹਿ ਨ ਜਾਵੈਂ।ਮੁਝ ਸੋਂ ਮਿਲਿਬੇ ਆਸ ਕੌਮਨ ਨਹਂਹ 
ਨ ਰਾਖੋ । ਗਹਿਵਾਵੋਂ ਮਰਵਾਇ ਹੋ ਉੱਦਮ ਅਸ ਕਾਂਖ॥ ੧੩ ॥ ਸਹਤ 
ਪੁੱਤ ਕੇ ਕੈਦ ਮੋਂਜਥਿ ਪਰਿਹੈਂ ਜਾਈਤਬਿ ਮੈਂ ਹਰਖੋਂਸੁਖ ਕਰੋ ਉਰਚਿੰਤ 
ਮਿਟਾਈ!। ਜਾਨਯੋ ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ ਨੋ-ਇਹ ਅਧਿਕ ਕਠੋਰਗਤੁੰਮਾ ਨਿੰਮ 
ਨ ਮਧੁਰ ਹੁਇ ਜੋ ਉਪਜਤਿ ਕੌਰ£ ॥੧੪॥ ਗੁਰ ਘਰ ਜਨਮਜੋ ਤੋਂ ਕਹਾਂ 
ਮੈਗਤਿ ਨਿਤ ਠਾਨੀਂ'। ਪਾਥਰ ਕਯੋਂਹ ਨ ਭਿੱਜਈ ਚਿਰ ਰਹਿ ਵਿਚ 
ਪਾਨੀ । ਅਪਨੀ ਅਗਨਿ ਨ ਤਜਾਂਗ ਹੀ, ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਮ੍ਰਿਦ ਨਾਂਹੀ# । ਕੋਟ 
ਜਤਨ ਕੋਉ ਕਰਹੁ ਪਰਕਿੱਤਿ” ਨ ਜਾਹੀ-॥੧੫॥ ਭਯੋ ਨਿਰਾਸ ਬਿਬ਼ਾਰ 
ਇਮ ਉਠਿ ਕਰਿ ਭਾ ਠਾਂਢਾ । ਪ੍ਰਥਮ ਕਲੰਕ ਜੁ ਲਗਜੋ ਬਡਿ ਅਬਿ 
ਕੀਨਸਿ ਗਾਢਾ। ਦਖ ਪਾਵਹੁ; ਹੁਇ ਹਾਨ ਕੋ ਨੀਕੀ ਨਹਿੰ ਮਾਨੀ । 
ਅਪਜਸ ਬਿਥਰਜੋ ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਇਹ ਨਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ।੧੬ਗੁਰੂਕਹਾਯੋ 
ਚਹਿਤ ਹੈਂ ਬਿਨ ਗੁਨ ਅੱਗਯਾਨੀ । ਸਕਾਨੇ ਪਰਖ ਨ ਮਾਨਿ ਹੈਂ ਲਿਹ 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਨੀ। ਉਠਤਿ ਕਹੜੋ, ਸੁਨਿ ਕੈ ਜਰਯੋ, ਬਹੁ ਕਾਵਤਿ ਗਾਰੀ । 
ਆਸਨ ਪਰ ਤੇ ਉਛਲਤੜੋ ਉਰ ਸਮਤਿ ਬਿਸਾਤੀ ।੧੭॥ ਕਹਤਿ ਅਨੁੱਚਤ 
ਬਹੁਤ ਹੀ,ਬੋਲਕੋ ਪੁਨ ਭਾਈ'/“ਰਾਮਦਾਸ ਸ | ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਗ ਸਦਾਈ 
। ਤੁਝ ਕੌ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹਿ ਦਈ ਸ਼ੁਭ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੀ। ਅਜਰ ਜਰਨ 
ਜਾਨਯੋ ਨਹੀਂ ਹੌਰਾ ਧ੍ਰਿਤ ਹਾਰੀ ॥ ੧੮ ॥-ਇਹ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਹਿਰੋ 
੧ ਕਾਰ ਕਰਨੀ । “ਇੱਕ ਇੰਕਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ । “ਇਹੈ ਜਿਹ ਉੱਦਮ ਚਾਂਹਵਦਾ ਹਾੰ , ?ਹੈਦਾ 
ਹੁੰਦ ਹੀ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵੇ' ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਨਮਿਆਂ ਸੰਗਤ (ਬੀ) ਕੀਡੀ ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ । ( 
੬(ਪੱਥਰ) ਕਠੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ । “ਸੁਭਾਉ । (ਪ੍ਰਿਥੀਏ) ਨੇ ਅਨੁਚਤ (ਗਲਾਂ) 
ਕਹੀਆਂ (ਤਦ) ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬੋਲਿਆ । €ਧੀਰਜ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ । 

ਜਲ ਮਕਰ ਤਲ 

ਰਿ 



_ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰ. (੩੬੦) 4 ਸ ੨੫. 

ਪ੍ਰਿੱਤਿ ਲਖਿ ਮਨ ਮਹਿ ਦਿ ਜਾਨੀ ਉਚਿਤ ਕਰੀ ਸ੍ਰ ਸਭਿਗੁਰ ਸਭਿ 
ਮਹ ਬਿਦਤਾਨ ॥੧੯॥ ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਰਤਿ ਕੋ ਤਜਯੋ ਇਮ ਕਹਿ ਚਲਿ 
ਆਂਯੋ।- ਹਿਤਨਹਿ ਚਿਤਲਯਾਯੋ-। ਹੋਇਤਯਾਰ 
ਮਾਰਗ ਪਰੋ ਰਿਸ ਕੌ ਬਿਸਰਾਏ। ਸ਼ੀਅਰਜਨ ਕੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਨ ਨ ਸਿਮਰਤਿ 

ਤਪਤ ਨ ਰੇ ਤੈਸ। ਕਾਮ,ੜ੍ਰੋਧ,ਮਦ,ਲੋਭ,ਦਖ 
ਇੱਤਯਾਦਿ ਬਿਕਾਰ।ਇਨ ਤੇ ਛੁਭਤਿ ਨ ਹੋਤਿਕਬ,ਰਸ ਅਨਦ ਮਝਾਰਾਂ- 
॥੨੧॥ਪੰਥ ਚਲਤਿ ਚਿਤ ਚਿਤਵਤੋ ਬਧਿ ਪ੍ਰੋਮ ਬਿਸਾਲਾਂਪਨੀਰ ਬਿਲੋਚਨ 
ਤੇ ਸ਼੍ਵਕੋ ਗਦ ਗਦ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਮ੍ਰਿਦਲ ਉਰ 
ਥਿਖ ਬਸਾਏ। ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੈਖਿਥੈ ਮਨ ਮਹਿ ਅਕੂਲਾਉ।੨-ਪਥ 

ਭਾ ਸ਼ੀਘੂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲਾ”। ਪਹੁੰਚਯੋ ਤੂਰਨ ਜਾਇਕੈ 
ਰੀ ਅਬ ਪਦਅਰਬਿੰਦ ਕਰਿ ਲੌਚਨ ਭਰਿ ਹੇਗੇਪਰਮ 
2 ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇਖਿ ਕੈ 

ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਰਿਬੇ ਚਾਹੀ । ਤਿਆਰ ਆ“ 
ਨਾਂਹੀ ॥੨੫॥ ਜਿਸ ਪਰ ਕਰੂਨਾ ਨਿਜ ਕਰਹੁ, ਦੇ ਹਾਥ ਬਚਾਵੋ। ਨਿੰਦਕ 
ਦੀਆਂ ਹਲ ਨਦੀ ਤਿਨ ਹੁਇ ਸਕੈ 

ਦਾ ਕੇ ਨਵ ਪਤ ਬਰ ਰਚ ਰਣ? - ਅ== 
$ਇਸ ਥਾਂ ਆਵਣ ਦਾ ਮਤ । “ਤੁਸਾਤੀ ਮਾਯਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਕ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ 
ਰੁਪਤਾ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰੰਹੇ ਹਨ। "ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ । ੯ਜਹਾਜ । 



ਜਿਸ ਮੰਹੋਂ ਲੋਸ਼ ਨਹਿ, ਹੈਕਾਰ ਅਫਾਰੀ” ॥੨੮॥ ਦੌਹਰਾ ॥ ਹੈਛ 

ਵਾਰ ਜੋ ਗਿਰਾ ਕਰੀ ਗੁਰਦਾਸ। ਲਗਜੋ ਸੁਨਾਵਨਿ ਖੋਟ ਤਿਹ
 ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ॥ ੨੯ ॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ੬੮ ॥ “ਕਾਲੇ ਮੁਖ ਮੀਠਾ ਭਯੋ ਬਡ ਦੌਭ 
ਕਮਾਵੈ। ਬੇਖ ਬਾਕ ਸ਼ੁਭ ਮੋਰ ਕੇ ਜੀਵਨਿ ਚੁੰਨ ਖਾਵੈੱਗਗਕਾਨ ਹੀਨ ਗੁਰ 

ਬਨਤਿ ਹੈ ਕੋ ਨਮੋਂ ਨ ਠਾਨੇ। ਖੋਟੀ ਸੈਗਤਿ ਮੈਣਿਆ ਗੁਰ ਨਿੰਦ ਬ
ਖਾਨ 

੩੦॥ ਦਰਮਤਿ ਜੀਵਤਿ ਕਰਤਿ ਹੈ ਜਬਿ ਗਹਿ ਜਮ ਮਾਰੇ । ਕੂੜੁ ਕੁਪੱਤਾ 

ਹੋਹਿੰਗੋ ਦੁਖ ਸਹਹਿ ਕਰਾਦੇ॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜਿਸ ਮਹਿ ਕਹਯੈਂ ਸਭਿ ਵਾਰ 

ਸਨਾਈ/ਨਹਿੰ ਮਾਨਹਿਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਹੁ ਜੀ ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਬਡਾ ਈ ॥੩੧॥ ਸਿਕਤ' 

ਮਹਿੰ ਤੇ ਜਤਨ ਕਰਿ ਤੇਲ ਜੁ ਨਿਕਸਾਵੈ। ਕਮਠ“ ਪੀਠ ਪਰ ਭਾਂਤਿ ਕਿਸ 

ਬਹੁ ਬਾਰ ਜਮਾਵੈੱ ਸਿਰ ਪਰ ਰਾਸ਼ਭ ਸਸੇ ਕੋ-ਉਗਵਾਇਿ ਵਿਖਾਨਾਂ। ਤੇ 

ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਕੇ ਰਿਦੇ ਮਹਿੰ ਗੁਨ ਕਰਹਿ ਮਹਾਨਾ'॥੩੨॥ ਜੇ ਸਰਪਾਂਨ ਮ
ਨ 

ਮ੍ਰਿਦੁਲਤਾ ਕਤੋਂ ਹੂੰ ਹੁਇ ਜਾਈ ਤਉ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਕੇ ਸਰਲਤਾ ਉਰ ਮੰਹਿ
 

ਉਪਜਾਈ'।ਆਵਹਿ ਬਹਮਾ ਆਪ ਭੀ ਕੁਟਿਲੈ ਸਮੁਝਾਵੈ। ਤਉ ਨ ਤਜਿ 

ਹੈਂ ਮੁਢਝਾ ਨਹਿੰ ਗੁਨ ਮਨ ਲਜਾਵੈਂ॥੩੩॥ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਾਰੀ ਬਿਨੈ ਕਰਿ ਬੈਦੇ 

ਜਗ ਪਾਨਾ।-ਕਰਹੁ ਮੇਲ ਤਜਿ ਬੈਰ ਕੋ-ਇਕ ਕਹਜੋ ਨ ਮਾਨਾ। ਉਲਟੋ 

ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਰਤੋ ਬਹ ਕਹੰਸਿ ਕਠੋਰਾ। ਅਤਿ ਅਜੋਗ ਬੋਲਤਿ ਭਯੋ,ਤ੫
- 

ਤਯੋ ਨਹਿੰ ਥੋਰ।੩੪॥ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਕੀ ਰੀਤਿ"'ਸਭਿ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਸੁਨਾਈ। 

ਏਕ ਨ ਮਾਨੀ ਭਲੀ ਕਰਿ, ਠਾਨੀ ਕੁਟਿਲਾਈ । ਇਕ ਸਮ ਬਸੁਧਾ ਸ਼ੁੱਭ 

ਕਰਿਯ ਸ੍ਰਿਦੁਤਾ ਬਹੁਭਾਂਤੀ" । ਬੱਕ੍ ਚਲਹਿ ਪੰਨਗ ਤਹਾਂ ਇਮ ਕ੍ਟ- 

ਲਨਿ ਬਾਤੀ॥੩੫॥ਸਨਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰਇਹ ਲਿਖਿ ਤਹਾਂ ਪਠਾਈ"'ਨਿਜ 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ । ੨(ਨਾਲ) ਆਫਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੈ । ੩(ਜਿਵੱ) ਮੋਰ 

ਦ। ਕੇਖ 'ਤੇ ਬਚਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਕੇ (ਤਿਵੇ' ਪ੍ਰਿਬੀਆ ਹੈ) । 

੪ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ੨੬ ਵੀ' ਵਾਰ ਵਿਚ । 'ਕੱਛੂ । ੬ਣਾਲ਼ ਉਗਾਵੇ । “ਗਧੇ ਤੇ 

ਸਹੇ ਦੇ। ਦਮਿੰਗ [$ਸ:, ਵਿਖ਼ਾਣ] । ੯ਮਹਾਲ ਗੁਣ (ਘਰ) ਕਰਨਰੀ । '<ਪੈਦ ਹੋਵੇਗੀ । 

<੧ਸਮ ਦਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਮ੍ਰਤ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਛੂਫ 

ਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਬੀ ਦਿਖਾਗੇ ਸਮਥਾਇਮ ਕਿ ਮਿਲ ਚੈਗਾ ਹੈ । "
“ਪ੍ਰਿਬਵੀ ਸ਼ 

ਪੱਚਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੈਮਲਤਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਕਰੀਏ ਪਰ) । "ਭਾਵ ਸਾਫ ਤੇ ਕੌਮਲ ਜ਼ਮੀਨ 

` ੩ ਬੀ ਸਘ ਟੇਢਾ ਚਲੇਗਾ। “%(ਸਂ) ਭੋਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੨੦੧੧) __ਰਾਸਿ੩।ਅੰਊ੨੬, 
ਅਗਨ ਨਹਿ ਪਰਖ ਹੈ, ਮੁਹਿ ਬੁਰਾ ਅਲਾਈ।ਪਠਿਕੈ ਜਾਨਹਿ ਗੋ ਭਲੋ ਜੇ 
ਦੋਸ਼ ਉਚਾਰੇ। ਇਹੀ ਭੇਟ ਤਿਹ ਜੋਗ ਥੀ ਮੈਂ ਪਠੀ ਬਿਚਾਰੇ"॥੩੬ਮਸਨਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਹਯੋ “ਕੁਟਿਲ ਜੁ ਮਤ ਨੀਚਾ । ਅੱਗ ਤਿਨਹ ਕੇ 
ਨਿਮਨਿ ਜੌ ਹੁਇ ਦੋਸ਼ਨਿ ਸੀ ਚਾ'। ਦੁਖਦ ਬਰੋ ਤਿਹ ਜਾਨੀਏ ਅਬਿ 
ਲਿਹੁ ਪਤਿਆਈ।ਭਲੀਬਾਤ ਨਹਿੰਹੋਤਿਹੈ,ਦੇਵਤਿਬਰਿਆਈ4੩੭॥ਨਿਜ 
ਪਿਤਕੌਂ ਸੁਤ ਜਾਨਿਕੈ ਕਰਿ ਹੇਤ ਹਕਾਰਾ ।-ਡਰਪੰਤਿ ਮੁਝਤੇ-ਦੋਸ਼ਦਿਯ 
ਹੈਕਾਰ ਅਫਾਰਾ” । ਅਬਿ ਨਹਿ ਕਛੂ ਕਹੀਜੀਏ ਸੋ ਕਰਹੁ” ਪੁਕਾਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਹੁਇ ਕਾਰਾ ॥੩੮॥ ਤਰਕਨਿ ਆਗੈ ਦੀਨ 
ਬਨ ਬਿਨਤੀ ਨਿਤ ਠਾਨੈ । ਬਡਿਯਨਿ ਕੀ ਬਡਤਾ ਜੁ ਥੀ ਨਹਿੰ ਰਿਦੈ 
ਪਛਾਨ । ਮਤਿ ਮੂਰਖ ਹੌਰਾ ਭਯੋ ਨਿਜ ਧਰਮ ਬਿਗਾਰ। ਹਾਥ ਕਛੂ ਨਹਿਂ 
ਆਵਹੀ ਮਲ ਛਾਨਹਿ ਛਾਰਾ? ॥੩੯॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੌਨ 
ਯੰਰ ਕਹਜੋ ਬਾਕ ਨਾਹਿ ਵੇਗਭਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਜਾਨਹਿੰਨੀਕੋ ਹੇਰਿ 
॥86੦।। ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ ਗਿਥੇ ਤਿ੍ਤੀਅ ਗਾੰਸੇ “ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੌ ਆਵਨ” 
ਪ੍ਰਮਿਗ ਬਰਨ ਨੰ --: ਪੰਚੰਸਤੀ ਅੰਸ (੧ ਦੂ 

੨੬ , [ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਿਥੀਆ ਮਿਲਿਆ] । 
ਦੌਹਰਾ॥ ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ ਪਾਛੇ ਦਖੀ ਹੁਈ ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ ਅਤਿ ਚਿੰਤ । ਨਹੀਂ 
ਸੁਹਾਵਤਿ ਅਪਰ ਕੁਛ ਗਿਨਤੀ ਗਿਨਤਿ ਅਨੰਤ ॥ ੧ ॥ ਰੌਪਈ॥ ਨੀਂਦ 
ਨ ਆਵਤਿ ਸੋਚਤਿ ਸੋਚਨਿ । ਨਿਸ ਮਹਿ ਮਿਲਤਿ ਨ ਪਲਕ ਬਿਲੋਚਨ' 
। ਮਹਦ ਕਸ਼ਟ ਅਪਨੋ_ਮਹਿੰ ਕਲਪਤ? । ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਮਤਿ ਮੂਰਖ 
ਜਲਪਤਿ॥੨॥ ਦਿਵਸ ਬਿਖੈ ਨਹਿ ਭੋਜਨ ਭਾਵਤਿ।ਗਟੀ ਉਤਾਰਤਿ ਏਕ 
ਚਢਾਵ/ਤ । ਦੁਰਬਲ ਭਯੋ ਕ੍ਰਾਂਤਿ ਤੇ ਖਾਲੀ । ਉਰ ਸਲਗਤਿ ਲਕਰੀ 
ਜਿਮ ਆਲੀ॥੩॥ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀਚੁਭਤਿ ਸੇਲ ਸਮ ਰੜ- 
ਕਤਿ ਛਾਤੀਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ੩ ਸੁੰਦਰਤਾਈਨਤ ਚਿਤਵਤਿ ਵਿਰਗੀ 
ਜ਼ਰਦਾਈ ॥੪॥ ਮਤਸਰ ਪਾਵਕ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਜੁਲਤੀ । ਪੂਜਾ"? ਅਧਿਕ ਹੋੜਿ 
ਵਚਾਰਕੇ । "ਨਿਵਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਜਣਾਂ ਹੈ । ₹ ਆਫਰਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ । ਕਰਣ ਦਿਹੇ। “ਹੱਥ 

ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ (ਸਗੋ' ਹੱਬ) ਮਲੋਗਾ ਤੇ ਖਾਕ ਛਾਣੇਗ ਭਾਵ ਪਛੁਤਾਏਗ। । ੬ 
ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ । (%) ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀਂਦੀਆਂ। “ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਕਲਪਦਾ ਹੈ । “ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖ ਸੜਦਾ ਹੈ । ਦੰਗਿੱਲੀ (ਪੰਜ, _ 
ਅੱਲ=ਕੱਚਾ] । "%(ਭਾਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ) ਪੁਜਾਂ । 

-ਕਲਲਲਲਲ; :ਤਸਟ=ਲਲ=ਤਲ: =<.੩=<<=< << === 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੦੧੨) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੧੬. 

ਨਹਿ ਕੁਲਤੀ । ਬਧਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪੂ । ਨਿਤ ਜਿਮ ਤੇਈਆਂ 
ਤਾਪ ਸੈਤਾਪੂ॥੫॥ਪੁਨ ਪਾਛੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸੂ । ਕਰਿਕੇ" ਵਾਰ ਪਠੀ ਢਿ 
ਤਾਸੁ ਘਾਇ ਲਗੇ! ਅੰਗ ਅੰਗ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਿਨ ਪਰ ਮਨਦੁੰ ਲਵਨ ਘਸ 
ਡਾਲਾ॥੬॥ਜਨ ਪਾਕੇ ਬਿ੍ਟ“ ਗਾਢੀ ਪੀਰਾ।ਪਾਇ ਮਰਚ ਚੂਰਨ ਦੇ ਚੀਰਾ'। 

ਰਾਤਿ ਦਿਵਸ ਚਿੰਤਾ ਗ਼ਲਤਾਨੇ । ਬੈਠਕੋ ਨਿਕਟ ਨਹੀ ਨਰ ਜਾਨੰ£ ॥੭॥ 

_ਉਡਕੋ ਰਹੈ ਮਨ ਗਹੈ ਨ ਬਿਰਤਾਂ । ਵਹਜੋ ਜਾਤ ਨਿਤ ਚਿੰਤਾਂ ਸਰਿਤਾ । 

ਬਹੁਤ ਭਾਂਤਿ ਕਰਮੋ ਸਮੁਝਾਵੈ । “ਰੁਚਿ ਸੋਂ ਭੌਜਨ ਕਯੋ' ਨਹਿ ਖਾਵੈਂ ॥੮॥ 

ਹਮਰੀ ਭੀ ਹੋਵਤਿ ਗਜ਼ਰਾਨਾ। ਆਨਤਿ ਸਿੱਖ ਉਪਾਇਨ ਨਾਨਾਂ । ਕਰਤੇ 

ਰਹੋ ਮਹਦ ਉਦਯੋਗਾ।ਜਿਮ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁਇ ਹਾਣਤਿ ਜੋਗਾ ॥੯॥ ਮਿਲਹੁ 

ਸਲਾਹ ਕਰਹ ਸੁਲਹੀ ਸੋਂ । ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਨਿ ਹੁਇ ਜਲਦੀ ਸੋਂ । ਕਥਕਬ 

ਕਰਮੋ ਧੀਰਜ ਦੋਤਿ । ਬਾਤੈਂ ਕਰਤਿ ਅਸਨ ਕਰਿ ਲੇਤਿ ॥੧੦॥ ਸੁਲਹੀ 

ਸਾਬ ੧ ਕਬਹਿ ਇਕੋਠਹਿ। ਸੈਕਟ ਕਰਤਿ ਨਿਵੇਦਨਿ ਬੈਠੰਹ । 9ਨਸ 

ਦਿਨ ਦਰਬ ਉਪਾਇਨ ਨਾਨਾ।ਅਰਪਹਿ ਅਰਜਨ ਕੇ ਢਿਗ ਆਨਾ॥੧੧॥ 

ਧਨੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿਧਾਨਾ"। ਬਧਤਿ ਬਧਤਿ ਬਧਿ ਗਯੋ ਮਹਾਨਾ । 
ਚਲਨ ਸ਼ਾਹ ਢਿਗ ਠਟਹ ਉਪਾਊ।ਕਰਿ ਲੀਜਹਿ ਕਾਰਜ ਰਹਿ ਕਾਉ"'॥ 
੧੨॥ਖ਼ੋਰ ਮਨੋਰਥ ਤਹਿੰ ਤੇ"ਪੂਗੇਸ਼ਾਹੁ ਸੈਗਿ ਹੁਇ ਮਿਲਿਨਿ ਹਦੂਰੇ । ਤੁ 
ਸਮ ਸਖਾ ਰਹੜਿ ਚਿਤ ਆਸ।ਕਰਹਿ ਕਾਂਜ ਮੁਝ ਮਨ ਭਰਵਾਸਾ` ॥੧੩॥ 

ਤੋਹਿ ਅਲੰਬ ਬਿਲੌਂਬ ਬਿਹੀਨਾ । ਆਇ ਕਦੇਬ ਮੋਹਿ ਗੁਰ ਕੀਨਾ"।ਦੀਨੇ 
ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਸੁਖ ਜੈਸੇਲੇ ਦੇਵਹੁ ਗੁਰਤਾ ਚਲਿ ਤੇਸੇ' ॥ ੧੪ ॥ ਸਲਹੀ 

ਕਹਮੋ“ਰਾਖਿ ਬਿਸਵਾਸ।ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਪੁਰਵ"੯ ਤੁਮ ਆਸ॥ ਕਰਿ ਲੀਨਸਿ 
ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਅਬਹਿ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਸ਼ਾਹ ਹਕਾਰੇ ॥੧੫॥ ਆਵਹ ਖਤ 
ਕਪ ਦਾਂਦ ਹੈ (ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ)। ਬਣਾਕੇ । ਦਜ਼ਖਮ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।”ਢੇੜਾ। “ਮਾਨੋਂ' ਪਾਕੇ ਹੋਏ 
ਫੌੜੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਪੀੜ ਹੇ ਰਹੀ ਸੀ ਢੀਰਾ ਦੇਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । #ਨੇਜੇ 

ਚੋਠਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦ । “ਟਿਕਾਉ ਨਹੀ ਪਕੜਦਾ । ਉੱਦਮ । 

€ਲਾਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ । "?ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁਦੇ ਹਨ । "ਧਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਘੁਤਾਪ ਦਾ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੇ ਗਿਅ। ਹੈ । “ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । "ਰਾਵ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ । ““ਮੇਂਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿਝ 

ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤ੍ਰ (ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਸ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਂ, ਮੇਰਾ ਕੈਮ ਕਰ ਦੇਕੇਗਾ, ਸੇਰਾ 

ਭਰੋਸਾ ਹੈ । "ਆਕੇ ਸਾਂਤੇ (ਲੋਕਾਂ ਨੇ) ਸੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤ/ ਹੈ । [ਸੈਸ:, ਕਦਮ੍ਰ=ਸਮੂਹ] । 

“੬ਚਲਿਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । 



ਰਾ ਰ ਅਨੰਦ ਕਰਿ ਮਨ ਮੈਂ ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੇ ਧੀਰਜ ਰਾਂਘ ਦੇਤਿ ਦਰਬ ਅਰ ਮਾਧੁਰ ਭਾ੧॥੧੬॥ਕੇੜਿਕ ਦਿਨ ਪੁਨ 
ਜਬ/ਹ ਬਿਤਾਏ।ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਮਹਿਤ ਰਹਤਿ ਅਕੁਲਾਏ'ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਜੋ ਦੂਤ 
ਪਠਾਯੇ । ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਚਲਿ ਸੋ ਤਹਿ ਆਲੋ।੧੭॥ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੇਜਾ ਪਰ- 
ਵਾਨਾ । “ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਗਰਾਹ”"ਮਹਾਨਾਂ । ਸੋ ਲੇ ਕਰਿ ਆਵਹ ਮੁੜ ਓਰਾ।ਖਤ 
ਦੇਖਤ ਨਹਿ ਰਹੁ ਥਿਤਿ ਥੋਰਾਂ2।੧੮॥ਸਨਿ ਸੁਲਹੀ ਕਰਿ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾ 
। ਸੋਜ ਸਕੇਲਿ” ਲਲਿਤ ਤਤਕਾਲਾ । ਐਪਨੀ ਸਭਿ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾ- 
ਇਸਦਰਬ ਅਧਿਕ ਹੀ ਸੈਗ ਲਦਾਇਸ ॥੧੯॥ ਬਲੀ ਤੁਰੈਗ ਮਤੈਗਨਿ _ 
ਲਾਨਸਿਵਸਤਬਿਕੂਖਨਸੁੰਦਰ ਕੀਨਸਿਨਜ਼ਰਦੇਨਿ ਵਸਤੂ ਬਹੁ ਮੋਲਾ 
।ਸੈਚਨ ਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਢੇਢੋਲਾ॥੨੦॥ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨਿਜ ਅੰਗ ਨ ਮਾਵਤਿ 
।ਭਰਜੋ ਹਰਖ ਹੇਕਾਰ ਬਧਾਵਤਿ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਨਿ ਨਿਜ ਤਯਾਰੀ । 
ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬਿੰਦ ਸੈਗਾਰੀ “ ॥੨੧॥ ਬਹੁ ਮੇਲੇ ਬਸਤ੍ਨਿ ਬਨਵਾਇਸ । 
ਮਿਲਨਿ ਸ਼ਾਹ ਹਿਤ ਬੇਸ ਸਜਾਇਸ । ਚੰਢਿ ਸੁਲਹੀ ਸੋਂਪ੍ਰਿਥੀਆ ਮਿਲਜੋ। 
ਦਿੱਲੀ ਸਮੁਖ ਪੰਥ ਕੌ ਚਲ੧॥੨੨॥ਸਭਿ ਪਰਵਾਰ ਹੇਹਰੀ ਰਹਨੋ।-ਗਰਤਾ 
ਲੇਹਿੰ=ਚਾਉ ਚਿਤ ਚਹਨੋ।ਬਹੁ ਉਤਸਾਹ ਕਰਤਿ ਸੁਖ ਪਾਈ।ਜਨੁ ਗੁਰਤਾ 
ਲੀਨਸਿ ਬਡਿਆਈ$।੨੩॥ਸੁਲਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਮਾਰਗ ਪਰੇ । ਲੋਕ ਹਜ਼ਾ- 
ਰਹੁ ਸੈਗੀ ਕਰੇ।ਮਜ਼ਲ ਕਰਤਿ ਮਾਰਗ ਉਲੰਘਾਏ'। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਜਾਇ 
ਨਿਕਣਾਏ॥੨੪॥ ਡੇਰਾ ਕਰਯੋ ਆਪਨੇ ਥਾਨਾ । ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਉਤਰੜੋ ਵਿਗ 
ਹਿਝ ਠਾਨਾਂ । ਦਿਵਸ ਆਗਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਸਮਿਲਯੈ ਜਾਇ'ਲੋਕਰਿ ਧਨ 
ਰਾਂਸ॥ ੨੫॥ ਦੀਨਸ ਨਜ਼ਰ ਤੁਰੇਗ ਮਤੋਗੇ। ਸੁੰਦਰ ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਦਈ 
ਸੈਗੇ । ਕੀਨਹੁ ਸ਼ਾਹੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਿਸਾਲਾ। ਭੇਟ ਦਿਖਾਵਤਿ ਭਾ ਜਿਸ ਕਾਲਾ॥ 
੨੬ ॥ ਦਿਵਸ ਦੂਸਰੇ ਮਿਲਜੋ ਜੁ ਫੇਰੀ । ਕਰੀ ਸਿਪਾਰਸ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੇਰੀ । 
“ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਨੰਦਨ। ਬਡੋ ਜੁ ਲੋਕ ਕਰਹਿ ਬਹ ਬੈਦਨ॥੨੭॥ 
ਸੋ ਮਿਲਿਬੇ ਕਹੁ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਯੋ?। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੁਨਤਿ ਬੁਲਾਯੋ/ਸ਼੍ਰੀ 
ਨਾਨਕ ਕੋ ਘਰ ਬਡ ਉਚਾ;।ਜਿਸ ਕੀ ਸਮਸਰਕੋ ਨ ਪਹੂਚ॥੨੮॥ਭਏ 
ਅਧੀਨ ਜੂ ਬਡੇ ਹਮਾਰੇਕਰਿ ਨਿਜ ਮਿਹਰ ਕਾਜ ਗਨ ਸਾਗੇ ਗਯੋ ਪਦਰ 
"ਪ੍ਰਿਬੀਆ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਯਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । “ਉਗ੍ਰਾਹਿਆ ਹੈ । ₹ਬੋੜਾ ਬੀ ਨ ਠਹਿਰ। ਇਲੱਠੀ 
ਕਰਕੇ । “ਨਾਨ ਲਏ। $ਜ਼ੁਰਿਆਈ ਦੀ ਵਡਿਆਈ । ?ਨੋ& । ਰਾਵ ਸੁਲਹੀ ਮਿਲਿਆ । 

੧ਂਘ1੪=ਜੁਲੇ । 1ਪਾ=ਸ਼ਸਤੂ। ਊਖਾ:=ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਘਰੁ ਉਚਾ । 



ਗੁਚ ਪੁਤਾਂਪ ਸਰਜ ! ( ੨੦੧੪) ਗਾਜਿ ੩! ਅੰਸੂ ੨੬, 

ਸਾ ਸੀ ਰਾਰ ਅਮਰ ਹੁਤੋ ਤਿਸ ਕਾਲ॥੨੯/ਮਿਲਿਕੈ ਤਿਨਹ 
ਬੈਦਗੀ ਕੀਨਿ । ਭੂਮਿ ਉਪਾਂਇਨ ਦੀਨਿ।ਅਲਪ ਆਰਬਲ ਹੁਤੀ 
ਹਮਾਰੀ । ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੋ ਯਾਦ ਨਿਹਾਰੀ॥੩੦॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜਸ ਸੰਤ- 

ਗੁਰ ਕੇਰਾਂ । ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਹਸਿ ਬਡੇਰ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਚਲਿ 
ਗਇਉ। ਮਿਲਜੋ ਸ਼ਾਹ ਸੋਂ ਆਸ਼ਿਖ ਦਇਉ॥੩੧॥ ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਪੁਨ ਕੀਨ 

ਬਡਾਈ।ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਤੇਭੋਟ ਦਿਵਾਈਬੈਠਜੋ ਨਿਕਟ ਹੋਛਤਾ ਹੇਰੀ'।-ਕਹਾਂ 
ਗਰਵਤਾ ਗੁਰਤਾ ਕੇਰੀ-॥੩੨॥ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਿ ਮੁਲਾਹਜੇ ਭਇਉ।ਅਪਨੇ 
ਹਵਾਲ ਤਬਹਿ ਕਹਿ ਦਇਉ”। “ਮੈਂ ਬਡ ਨੌਦਨ ਹੋਂ ਫਰਿਆਦੀ ॥ 
ਉਚਿਤ ਮੋਹਿ ਕਉ ਬੈਠਿਬਿ ਗਾਦੀ ॥ ੩੩॥ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਅਲਪ ਨੰ 
ਲੀਨਸਿ । ਪਰਿ ਤੇ ਮੁਝ ਨਿਕਾਰ ਕਰਿ ਦੀਨਸਿ, ਗੁਰੂ ਬਨਯੋ ਨਜ ਚਰਨ 
ਪਜਾਇਸਿ। ਅਨ ਗਨ ਧਨ ਸਿੱਖਯਨਿ ਤੇ ਪਾਇਸਿ॥੩੪॥ ਮੋਹ ਨ ਦੇਤ 

#ਆਪ੫ ਹੀ ਰਾ8-ਅਪਰ ਕਵਨ ਹੈ=-ਗਰਬਤਿ ਭਾਖ।ਮੇਂਧਰਿ ਤ੍ਰਾਸ ਆਪ ਕੌ 
ਭਾਰੀ। ਠਾਨੀ ਤਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਨ ਰਾਰੀਂ“ ॥੩੫॥ ਸੋ ਨਿਰਭੇ ਨਹਿੰ ਜਾਨਾਂਹ 
ਕਾਹੁੰ। ਬੈਠਜੋ ਸਦਨ ਗਰਬ ਮਨ ਮਾਂਹੂ। ਚਿਤ ਤੇ ਤੁਮਰੋ ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਸਾਰਐ 
ਕਹਕੋ ਨ ਮਾਨਹਿ;ਮੈਂ ਕਹਿ ਹਾਰ੧ੋ॥੩੬॥ਮੈਂ ਰਾਵਰਿ ਕੀਦਿਸਿ ਚਲਿਆ&। 
ਤਉ ਨ ਸੈਕਤਿ"ਕੁਛ ਡਰ ਪਾਯੋ । ਕੀਜਹਿ ਹਮਰੋ ਨਯਾਇ ਨਿਬੇਰਾਂਤੁਮ 

ਕੌ ਕੀਨਿ ਖ਼ੁਦਾਇ ਬਭੇਤਾ।੩੭॥ਨਯਾਉ' ਕਰਨ ਤੇਤਖਤ ਬਿਰਾਜਾਂ।ਦਿਹੀ 
ਧਰਮ ਤੁਮ ਕੌ ਉਪਰਾਜਾਂ? । ਸੁਨਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਚਰਜ ਉਰ ਧਾਰਾਂ ।-ਇਹ 
ਅਜੋਗ ਕਾ ਇਨਹੁ ਉਚਾਰਾਂ ॥੩੮॥ ਸ਼ਾਂਤਿ ਮਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਾਦੀ । 

ਤਿਨ ਮਹੌਰਾਰ ਕਤ ਵਰਿਆਦੀ।ਜੇਕਰਿ ਕਲਹਿ ਆਪ ਮਾਹੇ ਡਾਗੇਕਹਾਂ 
__ ਅਪਰ ਨਰ ਅਹੈਂ' ਬਿਚਾਰੇ॥੩੯॥ਦੇਖਹੁ ਕਯਾ ਅਚਰਜ ਇਹ ਮਾਯਾ। ਲਘ 
ਦੀਰਘ ਨਰ ਜਾਂਹਿ ਕੁਮਾਯਾ-। ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਤਿ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸੇ । ।ਕਤਿਕ 
(੦੮ “੬ ਆਂ । ਦੋਹਰਾ ॥ ਗਾਦੀ ਪਾਵਤਿ ਏਕ ਹੀ ਅਪਰ 
ਵਿਰਾਦੀ ਹੋਤਿ(ਕਿਮ ਸ਼ਾਂਦੀਹਇ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਮਤਸਰ ਹ੍ਰਿਦੇ ਉਦੌਤਿ॥੪੧॥ 
ਬਿਭਿ ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪਸੂਰਜ ਗਿਥ ਤਿਡਿਯ ਰਾਜ'ਜਹਾਂਗ ਭ ਸੈ” ਪ੍ਰਥੀਆ ਮਿਲਿਨਿ' ਪੁਸੇਨਫਰਲਨ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟਵਿੰਸ#ਅਸ॥੨੬॥ 

੧ ਮਲਾਗਾਤ (ਮੈਂ) ਦੇਖੀ ਹੈ ਸੇ (ਮੇਰੇ) ਯਾਦ ਹੈ । "ਨੇੜੇ ਬੋਠਿਆਂ ਹੇਛਾਪਣ ਦੇਖਿਆਂ (ਪਾਤਸ਼ਾਟ 
ਨੇ) । ₹ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ । “ਭਾਫ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਨੇ । “ਲੜਾਈ । #ਸ਼ੋਕਾ ਕਰਕੇ । “ਬਣਦਾ ਹੈ 
(ਅ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । "ਤਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਫਰਿਆਦ (ਹੇਣਾਂ) ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ( ੨੦੧੫) ਰਸਿ ੩ । ਅੰਮੂ ੨੭, 
੨੭, [ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ । ਕੋਠਾ ਬਨਾਯਾ[। 

ਦੋਹਰਾ॥ਬਹੁਬਿਚਾਰਿ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਜੋ ਸਿਮਰੀ ਪੂਰਬਬਾਂਤ।ਸੁਨਮ ਹੁਤੋਕਿਸ 

ਪਾਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ॥੧॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ਛ੦॥-ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਪੂਰਨ ਗਾਦੀ ਪਰ ਲਘ ਸੁਤ ਬੈਠਾਇ। ਆਪ ਸਮਾਇ ਗਏ ਸਚਖੰਡ ਸੁ 
ਬਡ ਸੁਤ ਪਰ ਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰਹਾਇ।ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਨ,ਯਾਂਤੇ ਛੂਛੌ,ਗੁਰਤਾਦਈ 
ਨ ਸਭਿ ਸੁਖਦਾਇ-4 ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਰ ਬੋਲਯੋ ਸਭਿ ਸੋਂ 
ਦੀਨਿ ਸੁਨਾਇ॥੨//ਸ਼ਰੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਹਮ ਸੇਵਕ ਕਿਮ ਸ੍ਹਾਮੀਕੋ ਕਰਿ 
ਹੈਂ ਨਯਾਇ। ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਕਰਹਿੰ ਨਿਬੇਰਨਿ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਰਿਦੈ 
ਬਸਾਇ।ਘਟਿ ਘਟਿ ਮਹਿ ਸਭਿ ਅੰਤਰਿਜਾਮੀ,ਸੁਨਹਿ ਪੁਕਾਰ,ਨ ਬਿਰਬੀ 
ਜਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨੋ ਆਪਹਿ ਲਖਿ ਲਾਯਕ ਲਘੁ ਸੁਤ ਬੈਠਾਇ 
॥੩॥ਡਿਨਕੀ ਕਰੀ ਨ ਮੇਟਹਿੰ ਹਮ ਕਿਮ'ਜਿਮ ਜੀਵਤਿ ਹੀ ਗਏਨਬੇਰ। 
ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਤੋਹਿ ਕੋ ਦੇਖਤਿ ਦੇਤਿ ਭਲੋ, ਨ ਹੁਤੋ ਕੁਛ ਬੈਰ । ਕਰਿ 

ਸੈਤੋਖ ਨੌਮਿ੍ ਚਿਤ ਹੋਵਹੁ ਉਚਿਤ ਤੁਖ਼ਹੁ ਤਿਹ” ਲਾਗਹੁ ਪੈਗ ਗੁਨ ਮਹਿੰ 
ਬੜੋ,ਬਡੋ ਸੋ ਜਾਨੋ,ਲਘ ਗੁਣ ਮਹਿ ਤਿਹ ਲਘੁਹੀ ਹੇਰਿ॥੪॥ਗਜਦੀਰਘ 

ਲਘ ਸ਼ੇਰ ਹੇਰੀਯਤਿ, ਮ੍ਰਿਗਪਤਿ ਨਾਮ ਅਧਿਕ ਗੁਨ ਜਾਨਿ' । ਵਟਕ` 

ਬਡੋਂ ਨਹਿ ਗੁਹਨ ਕਰਾੰਹਿ ਕੋ,ਹੀਰਾ ਉੱਜਲ ਲੋ ਹਿਤ ਠਾਨਿ।ਸੈਖ ਅਸੈਖ“ 

ਨ ਪਹਿਰਹਿ ਕੋਊ ਮੁਕਤਾ ਦਿਪਤਿ ਬਿਭੂਖਨਿ ਥਾਨਿ। ਘੰਤਰ ਪਰਗੀਰ 
ਹੋਹਿ ਘਨੇਰੋ” ਕੰਚਨ ਥੋਰ ਧਰਹਿੰ ਨਿਜ ਪਾਨ॥ ੫ ॥ ਗੁਨ ਤੇ ਬਡੋ ਇਸੀ 
ਤੇ ਜਾਨਹ ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਪਰਖਨਿ ਕੀਨਿ । ਅਪਰ ਨ ਤਿਨਹੁ ਸਮਾਨ 

ਜੌਹਰੀ,ਅਲਪ ਬਿਸਾਲ ਲੋਤਿ ਸ਼ੁਭ ਚੀਨਿ । ਕਗੀ ਤਿਨਹੁ ਕੀ ਹਮ ਕਿਮ 

ਮੇਟਹਿੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਨ ਗਨ ਮਹਿੰ ਪੀਨਿ । ਜਿਨ ਕੌ ਨਮਸਕਾਰ ਨਿਤ 

ਕਰਨੀ ਕਿਮ ਸਮਤ' ਚਾਹੇ ਜੁ ਪ੍ਬੀਨ'॥੬॥ ਪ੍ਰਿਬੀਆਂ ਸੁਨ ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ 
ਬਾਕਨਿ ਤਪਤਕੋ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਅਤਿ ਦੁਖ ਪਾਇ।ਕਹਨਿ ਲਗਜੋਂਮੈਂਲਰਕੇ 
ਨਿਕਸਯੋ ਅਥਿ ਕੈਸੇ ਕਰਿ ਤਿਸ ਬਲ ਜਾਇ। ਕੌ ਮੁਖ ਲੇ ਕਰ ਤਿਸ 

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੀ । “ਡਾਢ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ । ਦੇਹਾਬੀ ਬੜਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਫੇਟ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਪਗ 
ਜ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਗਪਤਿ ਰਣ ਦੇ ਵਾਧਾ ਕਠਿ ਹੀ ਜਾਣੋ । “ਬਿਲੌਰ । “ਸੱਖ ਸੈਗਿਣਤ ਹਨ । 

#ਪਤ ਮੋਤੀ ਪਕ ਸ਼ਦ ਹਨ ਗਹਿਣਿਮਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਵਿਚ । “ਪਿੱਤਲ (ਭਾਵੇਂ) ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੈ ਉਸ ਨੂੰ 

ਦੂਰ ਸੂਟਦੇ ਹਨ। “ਜੇ ਚਤਰ ਹੈ । 



ਤੂ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੧੬) ਗਾਸਿ 8 । ਅੰਗੂ ੨੭. 

ਰਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੌੱਮੈਂ ਕਿਸੀਉਪਾਇ। ਕਰੋ ਧਕੇਲਨਿ ਦੇੜਿ ਨਜਾਉ' 
ਨਹਿ ਤੋਂ ਮੇਰੋ ਕੁਛੁ ਬਸ ਨ ਬਸਾਇ”? ॥੭॥ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਪੁਨ ਬੋਲਯੋ“ਕਯੋਂ ਤੂੰ ਤਪਤਾਇ/।ਪਿਤ ਪ੍ਰਸੈਨਕਰਿ ਤਿ ਸਨੇਲੀਨ ਸਿ 
ਕਯੋ' ਤੇਰੇ ਉਰ ਦਾਂਹ" ਲਗਾਇ।ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਨ ਅਪਨਿ ਬਡਨਿ ਕੀ ਅਬਿ 
ਕਯਾ ਹੁਇ,ਠਾਨੰਂ' ਜਿ ਉਪਾਇ । ਲਗਹੁ ਪਾਇ ਤਿਸ, ਕਰਹੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਮੈਂ 
ਨਿਜ ਹੁਕਮ ਨ ਤਹਾਂਅਲਾਇ”੮॥ ਇਮ ਕਰਿ ਕੋਂਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਖੀਅਪਰ 
ਖਕਾਲ ਪੁੰਨ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਲਗਾਇ । ਇਸਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਨਹਿ ਮੁਖ ਕੋ ਕੀਨਸਿ 
ਬੈਠਯੋ ਤਬ ਹੀ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਇਕਿਸਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਤਿ ਨਹਿ, ਰਿਸ ਉਰ, 
ਬੀੜਾ ਬਡੀ ਬਹੁਰ ਉਪਜਾਇ । ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਿਤਵਤਿ ਚਿੰ£ 
ਪਸ਼ਚਾਤਾ੫ ਅਧਿਕ ਹੀ ਪਾਇ॥੯।ਅਵਨੀ ਖਨਤਿ ਨਖਨਿ ਸੋ, ਝ੍ਰਡਿ, 
ਦੁਖ ਪਾਵਤਿ ਕੁਛ ਬੋਲ ਸਕੈ ਨ।ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਬੈਠਜੋ ਮੁਰਬਾਵਤਿਪੁ 

ਹੂ 

ਕਹਯੋ ਤਬਿ ਰੋਇ । ਪਾਤ ਸ਼ਾਂਹ ਨੇ ਕਛੂ ਨ ਕੀਨਸਿ ਜਿਸਕੀ ਆਸ ਸਦਾ 
ਥਿਤ ਹੋਇ'।ਅਥਿ ਕਯਾ ਕਰਹਿ ਉਪਾਵ ਬਤਾਵਹੁ ਜਿਸਤੇ ਰਹਿਆਵੈ ਪਤ 
ਜੋਇ। ਕਿਸ ਮਿਸ ਕਰਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਿਕਸਹਿੰ, ਰਹਜੋ ਲਾਭ,ਆਗਲ ਹੀ 
ਖੋਇ£1ਗ੧੨॥ ਸੁਲਹੀ ਕਹਯੋ “ਨ ਬੱਸ ਕਛ ਮੇਰੇ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸਮਝਹਿ 
ਪਖਵਾਨ”ਮਿਲਹੁ ਦੋਇਰਉਮਰਾਵ ਹੇਰਿਕਰਿ ਇਕ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁ ਅਬਦੁਲ 
ਖਾਨ । ਦਤਿਯ ਮੁਹੋਮਦ ਖਾਨ ਜਾਨੀਅਹਿ ਕਛ ਰਿਸ਼ਵਤ" 
ਪਾਨ।ਕਰੰਹੈ ਸਿਪਾਰਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਇਹਜਬਿ,ਸਿੱਧ ਕਾਜ ਅਪਨੋ ਤਬਿ ਜਾਠਿ? 
`ਦਾਗਾ ਨਹੀਂ । "ਸਭ । 5ਲੱਜਾ । “ਆਕੇ ਲੌਮਾ ਪੈ ਗਿਆ । “ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ । $(ਹੋਚ) 
ਲਾਡ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਹੀ ਗੁਆ ਲਿਆ । “ਪੱਖੀ । ਦਵੱਢੀ [ਫਾ., ਰਿਸ਼ਵਤ] । 

#ਪ੩-ਬਿਤਾਇ । 1 ਪਾ:-ਪ੍ਰਥਮ ਜੁ ਲਈ ਖੋਇ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੦੧੭) ਰਸਿ ਭ। ਅੰਸੂ ੨੭. 
॥੧੩॥ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਨੇ ਜਤਨ ਸੁ ਠਾਨਨੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਿਨਸੋਂਠਹਿਰਾਇ। 
ਮੁਹਰ ਤੀਨ ਸਤ" ਰਿਸ਼ਵਤਿ ਦੀਨਸਿ, ਦੀਨ ਬਦਨ ਹਇ ਬਿਨਤੀ 
ਗਾਇ।“ਦੋਇ ਮਾਸ ਕੋ ਅਰਸ ਰਾਜ਼ ਡੇ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਜੋ ਨ ਬੁਲਾਇ। 
ਆਯੋ ਨਯਾਉ' ਲੋਨਿ ਗੁਰਿਆਈ, ਸੋ ਤੋ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਪਤਿ ਜਾਇ'॥੧੪॥ 
ਅਬਿ ਤਮ ਕਹਿ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਵਹੁ ਬਡੀਬਾਤ ਗੁਰਤਾ ਖਸਵਾਇ'।ਆਪ 
ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਮੋਹਿ ਬਿਠਾਵਹਿ, ਇਮ ਤੋ ਕਾਰਜ ਸਿਧ ਹਇ ਜਾਇ। ਨਾਂਹਿ 
ਤ ਗਾਂਮ ਦੇਹਿ ਕਾਰ ਆਦਰ ਤਹਾਂ ਬਸੌਂ ਜਹਿੰ ਸ਼ਾਹਿ ਬਸਾਇ । ਇਮ ਭੀ 
ਰਹਿ ਆਵਤਿ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਕਰਹੁ ਚਿਤ ਲਾਇ ॥੧੫॥ ਵੇਰਿ 
ਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਮ ਕੋ ਦੇਵੇ ਗੁਰਘਰ ਕੋ ਜਸਹੁਇ ਸਿਰੁਪਾਇ” ।ਕਰਹੁਖੁਦਾਇ 
ਰਾਹ ਇਹ ਕਾਰਜ; ਬਡੋ ਸਬਾਬ“ਹੋਇ ਸੁਖਦਾਇ। ਚਾਤਰਤਾ ਜਤ ਹਜ਼- 
ਰਤ ਵੇਰਹ ਲਖਹਿ ਨ ਜਿਸਤ% ਲੋਹ ਮਨਾਇ । ਸਮਤਵੈਤਿ ਇਹ ਪੱਖੀ 
ਪਰਖਹਿ ਸਲਹੀਕੋ ਪਰਖਮੋ ਜਿਸਭਗ€”॥੧ ੬।ਉਮਰਾਵਨਿ ਸਨਿਖਾਤਰ 

ਕਰ ਨੇਹ । ਨਯਾਉਂ ਕਰਤਿ ਨਹਿ ਸੁਨਹਿੰ ਸਿਪਾਰਸ਼, ਜਥਾਂ ਜੋਗ ਮਹਿੰ 
ਕਰੇਹਿ'"॥੧੮॥ਨਯਾਉ' ਕਰਨਿ ਗੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵਹਿੰ,ਗੁਰਨੰਦਨ ! 

ਸੁਨਿ ਦੇਕਰਿ ਕਾਨਿ"'ਘੰਟਾ ਸਿਰ ਪਰ ਲਰਕਤਿ ਨਿਸਦਿਨ ਰਹਿ ਬਜਾਰ 
“ਤਿੰਨ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਆਬਰੋ ਬੀ ਚਲੀ ਗਈ । “ਵਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ (ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੀ) 
ਗੁਰਤ ਖੁਹਾਵੋ । ਜਿਵੇ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰੋਪਾਉ । “ਪੁੰਨ [ਫ੪, ਸਵਾਬ] । #ਜਿਸ ਕਰ ਜਾਣੇ 
ਨਹੀ । ”ਇਹ ਸੁਮਤ ਵਾਲਾ (ਬਾਦਸ਼ਾਹ) ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸੁਲਹੀ 
ਨੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ । ਡਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੱਖੀ 
ਨਾਂ ਜਾਣੋ । “ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ (ਬਾਦਸ਼ਾਹ) ਮਨ ਵਿਦ ਸਗ ਲੇ ਸਜ ਵਿ 
₹(ਜੇ) ਨਿਰਨੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਿਆਉਂ ਦਾ ਨਿਝੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀ' 
ਪਤ ਹਦੇਗ। ਭਵ ਜੋ ਰੱ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੀ ਜਦ 
ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

1 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂ ੨੦੧੮) ਰਾਸਿ ਭ। ਅਸੂ ੨੭. ਰ 

ਮਾ ਹਰ ਮਹਾਨ ਕਹ ਪਾਏ ਹਾਂਕਤਿ ਢਲਤਿ ਚਲਤਿ ਆਏ 

ਡਿਸਥਾਨਿ॥੧੯॥ਬਿਖਿਭਚਰਨ ਸੋਂਰੱਜੂ ਲਾਗੀ ਐੱਚੀਗਈਸੁ ਘੰਫਾਹਾਲਿ' 
। ਬਾਜਤਿ ਨਾਦ ਭਯੋ ੜਿਸਕੇਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਠਜੋ ਤਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ“ । ਸੁਨਤਿ 
ਸ਼ਬਦ ਕੌ ਕਹਯੋ=ਲੋਹ ਸੁਥਿ-ਦੌਰੇ ਮਾਨਵ ਗਨ ਤਤਕਾਲ । ਖੋਜਨਿ 

ਲਗੇ ਬਿਲੋਕਜੋ ਨਹਿਂ ਸੋ; ਇਤ ਉਤ ਬੂਬਤਿ ਭੇ ਨਰ ਜਾਲ॥੨੦॥ਇਕ 
ਨੈ ਕਹਯੋ-ਬਿਖਭ ਪਗ ਲਾਗੋ _ਢ਼ਲਿ ਘੰਟਾ ਠਣਕਾਰ-। ਸੁਨਿ 

ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਸੇਧਿ ਕਰਿ ਦੀਨਸਿ- ਕਿਸ ਨਰ ਨੇ ਕੀਨਿ ਪੁਕਾਗਜਲ 
ਬੈਲ ਚਰਨ ਲਗਿ ਹਾਲ ਗਯੋ ਉਠਿ ਨਾਦਿ ਉਦਾਗਜਥ' ਜੋਗ 

੧ ਬਸਹਿ ਸੁਖਠਿਬਲ ਸਬਲ ਸਭਿਹੁਇ ਇਕਸਾਰ-॥੨੧॥ਜਹਾਂ- 

ਪੁਨਹਿ ਹੈ ਬਿਖਭ ਲਦਜੋ ਤਿਸੁਭਾਂਤਿ।ਜਿਮ ਗਮ- 
ਦਖਤਿ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀ ਜਿਮ ਜਾੜਿ'। ਬਿਨ ਦੁਖ 

ਦਿਲਾਵਤਿ ਕਰ ਨੜਾਉ ਤਿਹ ਪਿਖਿ ਬਰਤਾਂਤ-। ਮੱਤ 

ਿ=ੰਘ=“ ਦੌਰਕਰਿ ਜਹਾਂ ਬੈਲ ਅਰ ਬੋ ਜਲਦਾਤ”॥੨੨॥ਤਿਸੀ 
ਤ ਸੋਂ ਬ੍ਰਿਖਭ ਲਦਾਯੋ ਹਾਂਕਹਿਪ੍ਰਾਛੇ ਗਮਨਜੋਸੋਇ।ਆਨਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਹਿੰ ਬੈਠਕੋ, ਸਭਾ ਲਗੀ ਦੇਖਤਿ ਸਭਿ ਕੋਇ । ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਜੋ-ਬੈਲ ਕੇ 

ਹੈ ਲਈ ਉਠਾਇ ਪਖਾਲੈਂ ਦੋਇ । ਬਹੁਰ ਤੀਸਰੀ ਲਾਦਨਿ ਕੀਨ/ਸ 

ਇਹ ਅੱਨਕਾਇ ਇਸੀਸੈਗਿ ਹੋਇ॥੨੩॥ਯਾਂਤੇ ਮਮਘੰਟਾ ਠਣਕਾਰਯੋ,ਹੋਦ 
ਦੁਖੀ ਇਮ ਕੀਨਿ ਪੁਕਾਰ । ਅਬਿ ਤੇ ਆਗੇ ਸਭਿ ਬ੍ਿਖਭਨਿ ਕੌ ਲਾਦਹੁ 
ਦੋਇ ਪਖਾਲੈ' ਭਾਰ'”। ਬਹੁਰ ਤੀਸਰੀ ਧਰੰਹਿ ਜੁ । ਹੋਹਿ ਗੁਨਾਹੀ 
ਕੈਦ ਮਬਾਗਸਭਿਹਿਨਿ ਕਹੁ ਇਮ ਸੁਧਿ ਕਰਿ ਦੀਜੈ-ਸ਼ਾਹੁ ਕੀਨਿ ਤਬਿ 

ਹੁਕਮ ਉਚਾਰ॥੨੪॥ਬਡ ਧਰਮੱਗਯ ਨਜਾਉਂ ਜਹਿੰਪਸ਼ੂਯਨਿ" ਮਾਨੁਖ ਕੀ 

ਹੈ 

੮੪੮੬੮ << ਜਤਨ ਹੋਇ ਨਹਿ ਸਕਿਯਤਿ ਮਤਿ 

ਪਲ ਅਤ ਗਾ ਸਰ ਹਠ ਵਧਿਆ `ਡਾਵ ਪਕਾ ਹਿਲਾਉਰ ' ਆ 

<ਖਿੱਚ ਲਈ । “ਜਾਂਦਿਆਂ । (ਕੇਵਲ) ਦੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ । "ਜਿਸ ਨੇ ੫ 
ਲਿਆਂਉ' ਕੀਤਾ। __ “ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ । ਢੇ੧੧ ਰਾਸ ੪ ਮ ਸਿ 
ਦੇ ਅੰਕ ੪੮ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 

। ਜਲ ਦੀਆੰ ਮਜ਼ਕਾਂ, ਪਖਾਲਾਂ । “ਬੈਲ । “ਮਾਸ਼ਕੀ। 

ਜਾ ਤੋਂ ਕੜਾ ਹੈ ਬਾਤ”।ਇਿਮ ਸੁਨਿ ਪ੍ਿਥੀਆ ਦੁਖਤਿ ਭਯੋ ਉਰ ਗੁਰਤਾਆਸ 



_ ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ। (੨੦੧੯) ___ਰਸਿ੩।ਅੰਸੂ੨੭, 
._ਸੁੱਖਮ'ਨਿਰਨੰ ਅਵਦਾਤਿ। ਤਉ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਦਰ ਠਾਨਹਿ ਇਸ ਮਹਿ ਭੀ 
ਮਮ ਪੜਿ ਰਹਿ ਜਾੜਿ-॥੨੫ਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਹਜ਼ਰਤ ਢਿਗ ਗਮਨੇ ਸਲਹੀ 
ਅਪਨੇ ਸੈਗਿਮਿਲਾਇ।ਕਹਿਕਰਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨਿਕਟਹਕਾਰਜੋ ਲਗੇ ਤਰੀਫ 

_ਕਗਨੇ ਸਮੁਢਾਇ/ਪ੍ਰਥਮ ਭਏ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਇਨਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਮੁਰੀਦ 
ਬਨਾਇਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਿਨ ਗਾਂਦੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਸੁਜਸੁ ਜਗਤ ਪਰਫਾਇ॥ 
੨੬॥ਗੁਰ ਘਰ ਸਾਗਰ ਸਮਸਰ ਡਰਹਰਿ'ਪ੍ਰਿਬੀਚੋਦ ਭਾ ਚੈਦਮਨਿੰਦ,ਦੇਸ਼ 
ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਕੇ ਨਰ ਮਾਨੰਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦਅਜ਼ੇਮਤ ਕਰਿ 
ਤਿਨ ਹੋਤਿ ਸਹਾਇਕ ਸੁਜਸ ਬਿਲੌਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਕੀ 
ਜੋਤਿ ਦਿਨਹੁ ਮਹੁੰ ਜਾਨੀ ਪਰਹਿ ਗੁਨਹਿ ਬਖਸ਼ਿੰਦ'॥੨੭॥ ਸਨ ਮਾਨਤਿ 
ਪੜਿਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਸਭਿ, ਇਹ ਚਾਲਿ ਕਰਿ ਆਯਹੁ ਤੁਮ ਦਾਗਨਯਾਉ' ਨਿਬੇ- 
ਰਨਿ ਕੀਜਹਿ ਨੀਕੇ ਕਰੋਬਿਦਾ ਦੇਕਰਿ ਉਪਹਾਰ/ਨਾਂਹਿ ਤ ਮਹਿਮਾ ਇਸ 
ਘਟ ਜਾਵਹਿ,ਸੱਖ ਤਜਹਿ ਨਹਿੰ ਕਰਹਿੰ ਜੁਹਾਗ ਇਹ ਭੀ ਪੁੰਨ ਆਪਕੇ 
ਘਰ ਕੋ ਕਰਹਿ"ਖੁਦਾਇ ਬੈਦਗੀਚਾਰੁ।੨੮॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਬੈਠਾਵਨਿ ਕਰਿ- 
ਯਹਿ ਮਾਨਵ ਲਾਖਹੁੰ ਮਾਨਹਿੰ ਯਾਂਹਿ । ਪਰੌਪਰਾਂ“ਇਹ ਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਕੀ 
ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਾਂਖਹ ਮਿਟਹਿ ਜੁ ਨਾਂਹਿਰਾਵਰਿ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਜਗ ਬਿਬਰਹਿ 
ਅਧਿਕ ਭਲਾਂ ਹੋਵੈ ਦਰਗਾਹਿ।ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੁਨਿ ਪਹਿਚਾਨੀ-ਰਿਸ਼ਵਤ 
ਲਾਈ ਇਨਹੁੰਇਸ ਪਾਹਿ॥੨੯॥ਪ੍ਰਥਮ ਨ ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਕੀ ਕੁਛ ਭਾਖੀ ਆਜ 
ਤਰੀਫ ਕਰਤਿ ਛਲ ਸੈਰਿ। । ਦੇ ਕਰਿ ਦਰਬ ਬਿਗਾਰਤਿ ਲੋਕਨਿ ਭਰੋ 
ਖੁਟਾਈ ਸੈਗ ਕੁ ਢੰਗ।ਗੁਰਤਾਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨ ਇਸਕੋਗਜਾਨ ਆਦਿਗਨ _ 
ਨਹਿ ਸ਼ੁਭ ਐਗ।ਤਉ ਗੁਰੂ ਕੋ ਨੰਦਨ ਹੋਯਹੁ-ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਚਹਿ ਮਾਨ 
ਉਤੰਗੱ॥੩੦॥ਬੋਲਮੋ ਜਹਾਂਗੀਰ“ਲਿਹੁ ਗ੍ਰਾਮਹਿ ਮੈਂ ਅਪਨੀ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਇਹ 
ਦੀਨਿ।ਕਰਹੁ ਧਾਂਮ ਤਹਿੰ ਬੈਠਿ ਕੁਟੌਬ ਜੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਜਾਹਨ, 
ਚੀਨ।ਲਵਪੁਰਿ ਕੋ ਹਮ ਜਬਿ ਚਲਿ ਆਵਹਿ ਜੁਗ ਕ੍ਰਾਤਨਿ ਤੇ ਸੁਨਹਿੰ ਜੁ 

_ "ਸੂਖਮ ਮਤ ਨਾਲ ਸਾਫ ਨਿਰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । [ਸੋਸ:, ਅਵਦਾਤ=ਸਾਫ , ਨਿਰੋਲ[। ੧ੈੱਜਮਾੰ ਦੇ 
ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮ ਹੈ । (ਅ) (ਭੇ) ਸਾਗਰ (ਸੈਸਾਰ) ਵਿਚ 

_ (ਡਰ ਹਰਿੰਘ) ਅਤੈ (ਸਾਗਰ) ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਹੈ । (ਏ) ਗੁਦੂ ਘਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਥੀਆ 
ਹੂਪੀ ਚੰਦ੍ਮਾਂ ਭਲ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾਂ ਹੈ । “ਰੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣੇ ਵਾਲੀ । #ਕਰੇਗਾ(ਪ੍ਿਥਿਆ॥ 
'ਆਦ ਤੈਂ ਚਲੀ ਆਂਦੀ ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ । $ਡਾਵ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੇ । “ਖੋਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਿਥੀਆ) । 
“ਭਾਵ (ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ) ਮਾਨ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੨੦) ਰਾਸਿ ਭ । ਅੰਸੂ ੨੮ 

ਕੀਨਿ । ਅਬਿ ਤੇ ਦੈਸ਼ ਨ ਠਾਨਹੁੰ ਤਿਨ ਸੈਗ/ਨਿਜ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹਮਹੁ ਤੇ 
ਲੀਨਿ॥੩੧॥ਇਮ ਕਹਿ ਪਟਾ ਲਿਖਾਇ ਬਿਦਾ ਕਿਯ ਮਮਲਹੁ ਹਮੈਂ ਜਬਿ 
ਲਵਪੁਰਿ ਆਇ ਕਛਕ ਹਰਖਕਰਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਆਯਹੁ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰੀਤੇ 
ਨਿਕਸਾਇ। ਗਮਨਤਿ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ', ਤਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਲੀਨਸ ਹਰ- 
ਖਾਇ। ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਤਿ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੁੰਦਰ ਕੌਠਾ ਲੀਨਿ ਬਨਾਇ 
॥੩੨॥ਤਿਸ ਕੀ ਸੈਗੜਾ ਤੇਸੋ ਕੋਠੇ ਕੇਬਿਦਤਾਇ(ਇਸਤੀੀ 
ਪੁੱਤ ਬਸਾਇ ਹਰਖ ਜੁਤਿ ਅਪਨੀ ਪਜਾ ਬੈਠ ਕਰਾਇ। ਬੋਰੀ ਸੈਗੜਿ 
ਆਵਤਿ ਚਲਿ ਕਰਿ ਦੇਤਿ ਉਪਾਇਨ ਕੁਛਕ ਚਢਾਇ । ਕਰਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨਿ 
ਬਿਤਾਇ ਸਮੋ ਨਿਜ ਪਟ-ਬੀਜਨ ਸਮ ਚਮਕ ਦਿਖਾਇ॥੩੩॥ਦੋਹਰਾ।ਜਤ- 
ਨ ਠਾਨਿ ਬਿਧਿ ਅਨਿਕ ਕੇ ਹਾਰ ਪਚਯੋ" ਦੁਖ ਪਾਇ। ਸਮੁਤਾ ਚਹਿ ਜਗ- 
ਨਾਥ ਸੋਂ“ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚਯੋ ਜਾਇ ॥੩੪॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ੰਝੇ 
ਸੂ ਨ ਮ==ਨ.<ਦ=ਅਮਾਂਮ ੦੦ 

< [ਠਾਕਰ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਿਮ ਪ੍ਸੌਗ ਰਿਸ ਕਾਂ ਪਿਥੀਏ ਕਿ ਨਿਸੰਗ,ੰਗ ਓੰਗ ਕੀ 
ਕਥਾ ਅਬਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਨਿ ਹਿਤ ਸੇਗ॥੧॥ ਹਾਕਲ $੮॥ਸ਼ੀਸਤਿਗੁਰਅਰਜਨ 
ਪਾਛੇ।ਬਹੁ ਕਰੇ ਉਛਾਹ ਸੁ ਆਫੇ।ਸਤ ਜਨਮ ਨਵੋਜਨੁ ਹੋਵਾ। ਦੁਖਬਿਘਨ 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਖੋਵਾ ॥ ੨ ॥ ਬਹੁ ਦਾਨ ਦੀਨਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਅਭਿਲਾਖ ਪੁੱਤਰ ਕੀ 
ਛੇਮਾ।ਮੁਖਮੰਡਲ ਸੁੰਦਰਚੈਦੂਪਿਖਿਹਰਖਤਿ ਆਨੰਦ ਕੈਦੂ॥੩॥ਦਿਗਿਦਲ 
ਬਿਲੈਦ ;। ਦੁਤਿ ਕਲਿਕਾ ਰਦਨ ਮਨਿੰਦੂ"”। ਹਰਬੱਤਿ ਦਾਸ 
ਪਿਖਿ ਬ੍ਿੰਦੂ। ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਰਕ ਅਰੁ ਹਿੰਦੂ॥੪॥ਦਿਨਰੈਨ ਨੈਨ ਕੇ ਆਗੇ। 
ਰਖਿ ਜਨਨੀ ਆਨ ਨ ਤਜਾਗੇ'।ਕਰਿ ਭਲੀਭਾਂੜਿਤਕਰਾਈ। ਨਿਜ ਹਾਂਥ 
_ਅਹਾਰ ਖੁਵਾਈ ॥੫॥ ਬਿਸਵਾਸ ਨ ਕਰਤੀ ਕੈਸੇ । ਰਖਿ ਪਲਕ ਬਿਲੌਚਨ 
ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਦਿਆ । "ਸੈਦਰ ਕੋਠਾ (ਮੰਦਰ) ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਆਦਿਕ (ਉਸ ̀  
ਮੰਗੀ) ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੈ' ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ 
ਦਾ -ਭ.-ਦ-ਮ ਅਨਦ ਕਾ ਵਕ ਅਗ ਪਹਿਲਿਆ ਚਹੈਂ ਗੁਹੁ ਸਾਹਿਬ 

_ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਕੇ ਕੋਠਾ ਬਣਾ ਲਿਆਂ । “ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਕੋਠਾ । “ਖਘ ਗਿਆ । 'ਭਾਵ ਗੁਰ੍ਹ 
ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ। ੬ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉਗ ਦਾ ਦਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿਗ । “ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ 
ਪਿਛੋੱ। “ਡਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ । €ਨੇਤਰ ਕਦਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੌੜੇ ਹਲ । "ਏਦੀ ਦੀ 

__ ਸੋਕਾ ਕਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ । "ਇਕ ਖਿਣ ਨਹੀਂ ਛੱਭਦੀ । 



ਗਹਿ ਬਾਲਕ ਲੋ ਭਰਿ ਕੌਰੈਂਪਬਹ ਕਰੇ ਭੇਰ ਭਰ ਢਾਹੈ । ਜੁਗ ਬਾਹੈਂ ਓਜ 
ਨਿਵਾਹੈਂ%੮ਬਹੁ ਖੇਲਿ ਖੇਲ ਰਸ ਰਾਤੇਂਕਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨੁ ਰਾਂਤੇ। 

ਇਮ ਖੇਲੜਿ ਖਿਤਢਿਗ ਆਵੈਂ।ਸਭਿਸਭਾ ਮੋਦਉਪਜਾਵੈਂ॥£॥੫ਿਖਿ ਲੱਛਨ 
ਅੰਗ ਬਿਸਾਲਾ। “ਗਰ ਭਾਰੋ ਹੋਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾਮਕੋ ਕੌ ਕਹੈ“ਸੁਰ ਬਡ ਹੋਵੈ। ਗਨ 
ਦਸ਼ਟਨਿ ਕੀ ਜਰ ਖੋਵੈ” ॥੧੦॥ ਕੌ ਕਹੈ“ਡੀਲ ਬਲਵਾਨਾ । ਕਿਸ ਨਰ ਕੋ 
ਅਸ ਨਹਿੰਜਾਨਾ।ਭੁਜ ਹੋਇ ਪ੍ਰਲੰਬਤਿ ਭਾਰੀ। ਉਰ ਆਯੁਤ ਯੁਤ ਬਿਸ- 
ਤਾਰੀ"॥੧੧॥ਸਭਿ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈਂਮੰਮ਼ੀ ਗੁਰ ਦਜੋਸ ਦਜੋਸ ਬਿਤਾਵੈਂ। 
ਨਿਤ ਬਰਧਤਿ ਭ਼ੀਲ ਬਿਸਾਲ। ਬਡ ਆਯੁਤ ਸੁੰਦਰ ਭਾਲਾ ॥ ੧੨ ॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਸਭਿ ਦਿਨ ਮਾਂਹੀਪਤਜਿ ਆਲਸ ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਹੀ। ਸੁਚ ਕ੍ਿਯ 
ਪ੍ਰਾਤ ਹਿਤਕਾਰੀ"ਪੁਨ ਬੈਠਹਿੰ ਆਸਨ ਮਾਰੀ।੧੩॥ਬਿਤਿ ਅਪਨ 
ਮਬਾਗਮਨ ਰਾਖਹਿੰ ਰੋਕਿ ਉਦਾਰਾ।ਇਕ ਦਜੋਸ ਪ੍ਰਾਤ ਜਥਿ ਹੋਈਉ 
ਕਿਆ ਕਰਤਿ ਭੇ ਸੋਈ॥੧੪॥ਜਲ ਕੂਪ ਪ੍ਥਮ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਸ਼੍ਰੀ 
ਪਨ ਪਜਾਨੇ । ਸਿਖ ਗਜ਼ਾਨੀ ਕੇਤਿਕ ਮੈਂਗੇ। ਕੌ ਸੱਤਰਨਾਮ ਰਤਿ ਰੈਗੇ ॥ 
੧੫॥ ਨਿਸ ਦਯੋਸ ਲਗੀ ਲਿਵ ਜੀਹਾ"'।ਪ੍ਕੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਉਰ ਈਹਾ””। 
ਸਭਿ ਸਧਾ ਸਰੋਵਰ ਮੱਜੇ । ਬਹੁ ਜਨਮਨਿ ਕੇ ਅਘ ਭੱਜੇ॥੧੬॥ ਪੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨ। ਗਰ ਸੁਖਮ ਬਸਤ੍ਰ ਮਹਾਨਾ” । ਪਗ ਗਮਨੇ 
ਸ਼ੈਦਰ ।ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ॥੧੭॥ ਨਿਜ ਪਿਤ ਕੋ ਕਲਪਿ' 
ਸਥਾਨਾ। ਹੁਵਿ ਨੰਮ੍ਰ ਪੁਨਾਮ ਸੁ ਠਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਧਰਿ ਧਕਾਨ੧ਪੁਲ- 
ਕਾਵਲਿ ਦੇਹਿ ਮਹਾਨਾ ॥੧੮॥ ਜਲ ਭਰੋ ਬਿਲੋਚਨ ਬੀਚਾਂ । ਬਹਿ ਆੱਸ 
ਆਨਨ ਸੀਚਾ'।ਰਕਿ ਕੈਠਿ ਨ ਬੋਲਜੋ ਜਾਈ।ਬਡਪ੍ਰੋਮ ਦੇਹਿਬਿਸਰਾਈ”? 
ਜਿਵੇ ਪਲਕਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । "ਬਾਂਕਾ, ਸੈਂਦਰ । `ਬਾਲਕਾਂ 
ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। “ਦੋ ਭੁਜਾਂ ਦੇ ਬਲ ਲਾਲ ਨਿਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । #ਖੇਲ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਰੱਤੇ 
ਲਹਤ ਖੇਲਦੇ ਹਨ । £ਹੱਥ ਤੇ ਢਰਨ ਮਾਨੋ ਲਾਲ ਕਮਲ ਹਨ । “ਕਿਸੈ ਮਨੁਖ ਦੀ ਐਸੀ 
(ਡੀਲ) ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਦੀ , ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਤ । ੯ਹਰਿ ਹੋਜ । ੧੦ਸਫਰ ਦੀ ਸੋਚ 
ਆਦਿ ਜਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਲੇ । "ਰਸਨਾ ਕਰ (ਅ)` ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ । “ਇੱਤ । "ਗਲ 

ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬਸਤ੍ਰ ਹਨ । "5ਸੁਹਗਾ । "“ਮੂੰਹ ਭਿੱਜ ਗਿਆ । "£ਦੇਹ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭੁੱਲ ਗਈੀ। 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੁਭਾਪ ਸੂਰਜ । 
॥੧੯॥ ਚਿਰ ਕਿਤਿਕ ਬਿਖ ਧੰਰ ਧੀਰਾ। ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਰੇ ਗਗੀਰਾ।ਕ€ 

ਚਤੁਰ ਬਾਰ"ਹਰਿ ਮੰਦਗਿਬਰ ਬੈਠ ਬਿਰਾਜੇ ਅੰਦਰ॥੨੦॥ਥਿਤਿ'ਕਿਤਿਕ 

ਕਾਲ ਦਰਸਾਏ । ਪੁਨਿ ਉਠਿ ਕਰਿ ਬਾਹਰਿ ਆਏ। ਕਰ ਨਮੋ ਸੇਂਤ ਪੁਰ 

ਚਾਲੇ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਜ ਪੌਰ ਬਿਸਾਲੋ॥੨੧॥ਤਹਿ ਵਿਰ ਕਰਿ ਠਾਂਵੇ ਹ੍ਰੈਕੇ।ਗੰਰ 
ਮੰਢਰਿ ਦਿਸ਼ਾ ਚਿਤੈ ਕੈ। ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤਾ।ਪੁਨ ਸਰ ਪਰਕਰਮਾ” 
ਹੇਤਾ॥੨੨॥ਗੁਰ ਗਮਨੈ' ਮੰਦਹਿਂ ਮੰਦੇ । ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਅਨੰਦੇ। ਜਾਹ 

ਬ੍ਲਤਿ ਦੀਹ ਨਿਸ਼ਾਨ।ਕਰਿ ਨਮੋ ਚਲੇਅਗਵਾਨਾ॥੨੩॥ਮੁਖਉੱਤਰਦਿਸ਼ _ 
ਕਰਿ ਜਾਏ/ਸਿਰ ਬਾਇਬ“ਕੋਨ ਨਿਵਾਏ । ਪਨਿ ਪੂਰਬ ਮੁਖ ਕਰਿ ਚਾਲੇ । 

ਸਿਖ ਸ੍ਰੰਦਗਮਨ ਕਰਿਨਾਲੇ॥੨੪॥ਤਹਿੰ ਇਕਦਿਜ ਦੇਖਯੋ ਐਸ।ਸਰ ਸੁਧਾ 
ਤੀਰ ਪਰ ਬੈਸ।ਧਰਿ ਆਗੈਸਾਲਗਰਾਮੂਬਹੁਭਾਂਤਿ ਕਰਤਿਪਰਣਾਮੂ॥੨੫॥ 
ਘਸਿ ਚੈਦਨ ਕੌ ਚਰਚਾਨਾ । ਇਕ ਘੰਟਾ ਧਰਯੋ ਮਹਾਨਾ। ਪਾਟੈਬਰ ਉਪਰ 

ਪੀਤ।ਦਿਜ ਬੈਠਯੋਥਿੜਿ ਨਹਿੰ ਚੀਤਾਂ॥੨੬॥ਘਰ ਕਾਰਜ ਚਿਤਵਿਅਨੌਕਾ 
ਉਰ ਤਿ੍ਸ਼ਨਾ ਧਨ ਕੀ 'ਦਕਗਬਡ ਰਚਜੋ ਪਖੰਡ ਮਾਰੀ” । ਬਕ ਧਯਾਨ ' 

ਤਾਰੀ॥੨੭॥ਤਿਹਪਿਖਿ ਗੁਰ ਗਏਅਗਾਰੰ।ਦਿਜਉਰਮਹਿ ਤਬਿ 

ਰਿਸ ਧਾਰੀ ।-ਨਹਿੰ ਠਾਕਰ ਦਿਸ਼ਿ ਕਰ ਬੈਦੇ । ਨਹਿੰ ਮੁਹਿ ਨਿਮਿ ਕੀਨ 

ਅਨੈਦੇ'॥੨੮॥ਹੁਇ ਨਿਕਟਿ ਗਏ ਪੁਨਿ ਆਗੇ । ਤਿਮ ਸਿੱਖ ਸਕਲ ਸੇਗ 

ਲਾਗਸਨਮਾਨ ਨਰਾਖਕੋਮੋਗਨਹਿੰਦੇਖਯੋਠਾਕੁਰਓਰਾ-॥੨੯॥ਇਮਚਿਤ- 

ਵਭਿ ਬਿੱਪ੍ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਤਪਯੋ ਰਿਸ ਮਤਸਰ ਜ੍ਰਾਲਾ'"। ਪਰਕਰਮਾ ਕਰ 
ਗੁਰਸ਼ਾਮੀ। ਦਿਜਉਰ ਲਖਿ"ਅੰਤਰਜਾਮੀ॥੩੮॥ਫਿਰਸਰੁਵਰਕੇਚਹੁੰਓਰਾ। 

ਪਨਆਇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੋਰ।ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਬਹੁਰੋ ਆਏ।ਜੀਹ ਦਿਜ ਨੇ ਦੌਭ 

ਰਚਾਏ॥੩੧॥ਸਭਿ ਸਿੱਖ ਦਾਸ ਸਮੁਦਾਯਾ । ਅਵਿਲੌਕਜੋ ਬਿੱਪ੍ ਸਮਾਯਾ” । 

ਗਿਨਿ ਤਿਲਕ ਸੁ ਦਾਦਸ਼ ਲਾਏ''ਬਿਚਗੋਮੁਖਿ'ਹਾਬਉਠਾਏ॥੩੨॥ਬਡਿ 

ਆਸਨ ਤਰੇ ਭਸਾਯੋ।ਜਤਿ ਸੈਖ ਸਮਾਜ”'ਟਿਕਾਯੋਗੁਰ ਬੋਲੇ ਪਿਖਿ ਤਿਸ 

ਓਰੀ/ਕਹ ਬਿੱਪੁ ਕਹਾਂ ਮਤਿ ਤੋਰੀ? ॥੩੩॥ ਕਜਾ ਕਲਪਤਿ"# ਮਨਿ ਮਹਿੰ 
੧ਚਾਰ ਵਾਰੀ(ਪਜ਼ਮਾਂ) “ਬੈਠਕੇ। “ਪੁਲ ਤੇ । ?ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੂ ਕਰਮਂ“ਉਤਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਕੋਨ। 

੪ਚਿਤ ਇਸਬਿਤ ਨਹੀਂ । “ਬੜਾ ਪਖੰਭ ਫਿਚ ਰਚਿਆ ਹੈ । "ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਾਂਕ । 

€ਲ॥ ਮੇਰੀ ਵੰਨੇ ਨਿਉਂਕੇ (ਮੈਨੂੰ) ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾਂ । "“ਗਾੱਸੇ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਤ੫ 

ਗਿਆ। ""ਰਿਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕੇ । "5ਮਾਯ ਸਹਤ । "5੧੨ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ੧੨ ਨਾਂਮ ਲੈਕੇ ੧੨ ਵਰ 

ਭਿਲਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਲਗਾਂ ਹੋਂ ਹਨ । "“ਗੌਮੁਖੀ । "“ਸਮੱਗੀ (ਠਾਕੂਰਾਂ ਦੀ) । “$ਕਲਪਦਿਆਂ । 

[ਦੋ 

(੨੦੨੨) __ਗਾਸਿ ੩। ੧ ੨੮. 



ਸਰ ਪਾਪ ਸਝਲ। (੨੦੨੧) 05 
ਆਈ? ਕਿਮ ਰਿਸ ਕੀ ਦਸ਼' ਬਸਾਈ£॥ਸੁਨਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਭਨ ਅਭਿਮਾਨੀ। 

“ਤੁਮ ਠਾਕਰ ਸੇਵ ਠਾਨੀ॥੩੪॥ਪੁਨ ਦਿਜਬਰ ਜਨਮ ਹਮਾਰ।ਤਿਮ ਕਤ੍ਰੀ 

ਬੈਸ ਤੁਮਾਰਚਲਿ ਗਏ ਸਮੀਪ ਅਗਾਗੇਨਹਿ ਹਮਕੇ ਬੈਦਨ ਧਾਰੇ॥੩੫॥ 

ਨਹਿ ਸਾਲਗਰਾਮ ਸੁ ਮਾਨ।॥ਪਰਣਾਮ ਨ ਨਿਵ ਕਰਿ ਠਾਨਾ। ਗੁਰ ਗਾਦੀ 

ਪਰ ਤਮ ਬੈਸੇਅਭਿਮਾਨ ਭਯੋ ਮਨਿ ਤੈਸੈਂ॥੩੬/ਸੁਨਿ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨੂ। 

#ਸ਼ਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਤੁਮ ਹੀਨੂ । ਕਰਿ ਦੰਭ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਰੋ"। ਨਹਿੰ ਸਮਝੈਂ 
ਸਾਰ ਅਸਾਰੋ॥੩੭॥ਘਰ ਕਾਰਜ ਕੁਰ ਪਸਾਰਾਂ।ਮਨ ਤਹਾਂ ਫਸਾਇਜਜਾਰਾ 

। ਇਹ ਠਾਫਰ ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ । ਤਜਿ ਦਈ, ਨ ਮਭਿ ਮਹਿੰ ਰਾਚੀ" ॥੩੮॥ 

ਮਨ ਹੋਤਿ ਜਿ ਠਾਕਰ” ਮਾਂਹੀ। ਹਮ ਕਰਤਿ ਨਮੋ ਲਖਿ ਤਾਂਹੀ । ਸਭਿ 

ਜਾਨਿ ਪਪੁੰਡ ਬਿਸਾਲਗਹਮ ਚਲੋ ਗਏ ਤਿਸਕਾਲਾ॥੩੯॥ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਨੇ 

ਮਨ ਮੇ ਜਾਨੀ ।-ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਨੀ । ਸਭਿ ਅੰਤਰਿ ਕੀ ਲਖਿ 
ਟਨੀਨੀ।ਅਭਿਬੈਦਨ ਤੋਂ ਨਹਿੰ ਕੀਨੀ॥੪੦॥ਇਹ ਕਰਹਿ ਮੋਹਿ ਕੱਲਯਾਨਾ। 

ਸਿਖ ਬਨੋਂ ਗੁਰੂ ਅਗਵਾਨਮਲਖਿਭਲੇ ਤਉ ਚਿਤ ਚਾਹੀ।ਇਨ ਸੈਗ ਕਟੋਂ 
ਜ਼ਰਚਾ ਹੈ॥੪੧॥ਪਨ ਪੀਛੈ ਬਨ ਹੋਂ ਦਾਸਾ-ਇਮ ਲਖਿਕੇ ਬਾਕਪ੍ਰਕਾਸ। 

“ਪੜ ਬਿਖੈ ਤ ਅਵਗੁਨ ਜਾਨਾ। ਕਿਮ ਠਾਕ੍ਰ ਕੌ ਨਹਿ ਮਾਨਾ $ ॥੪੨॥ 

ਇਸ ਮਹਿੰ ਕਯਾ ਦੋਸ਼ ਪਛਾਨਾਊ।ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਾ । ਜਿਹ 
ਬਿਖੇ ਦੌਭ ਕੋ ਨਾਸ਼ । ਬਡ ਠਾਂਕਰ ਰੁਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥8੨॥ ਸ਼ੀ ਮੁਖਵਾਕ || 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲ॥ ੫ ॥ ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾਂ ਸਹਿਤ ॥ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮੁ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ 

ਰਹਤ ।। ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੇ ਕਰਿ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇਂ ॥ ਅਪਨਾ ਕਹਿਆ ਆਪਿ ਨ ਕਮਾਵੈ ॥ 

੧ ॥ ਪੰਡਿਤ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰਿ ਪੰਡਿਤ । ਮਨ ਕਾ ਕੋਧੁ ਨਿਵਾਚਿ ਪੰਡਿਤ ॥੧।ਰਹਾਉ। 

ਆਗੈ ਗਖਿਓ ਸਾਲਰਿਸ਼ਾਮੁ ॥ ਮਨੁ ਕੀਨੋ ਦਹਦਿਸ ਬਿਸ਼ਹਾਮੁ ॥ ਤਿਲਕੁ ਚਰਾਵੇ ਪਾਈ 

ਪਾਇ ॥ ਲੋਕੁ ਪਚਾਰਾ ਮਧ ਕਮਾਇ ॥ ੨ 1 ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਅਰੁ ਆਸਣੁ ਧੌਤੀ ॥ 

ਭਾਗਠਿ ਗਿ੍ਹਿ ਪੜੇ ਨਿਤ ਪੋਥੀ ।, ਮਾਲਾ ਫੇਚੈ ਮੱਰੀ ॥ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋਇ 

ਨ ਤਰਿਓ ਮੀ੩॥। ੩ ॥ ਸੌ ਪੰਡਿਤੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਕਮਾਇ ॥ ਝੇ ਗੁਣ ਕੀ ਰਸੁ ਉਤਰੀ 

ਮਾਇ।, ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਨਾਇ । ਨਾਨਕ ਤਿਸਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਇ॥੪ ।੬।੧੭॥ 

ਹਾਕਲ &੮॥ ਪਠਿ ਕਥਾ ਸਨਾਇ ਸੁ ਟੀਕ।ਉਰ ਰਾਮ ਨ ਪ੍ਰੰਮ ਨਜੀਕ੧ 

ਜਗ ਦੰਭ ਦਿਖਾਇ ਠਗੇੜਾ । ਇਮ ਦੁਸ਼ਭਰ“ ਨਹੀਂ ਤਰੌਤਾ॥੪੪॥ ਤੁਮ 

੧ਟੈਤੂ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਰ, ਕਰਦ ਹੈ' । “ਘਰ ਦੇ ਕੈਮਾਂ ਦਾਂ ਜੋ ਕੂੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। “ਰਚੀ ਨਾ 

(ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ) । “ਏਥੇ ਅਰਬ ਵਾਹਿਜੁਰ੍ਹ ਹੈ । “ਕਠਨ ਪੂਪੰਚ ਨੂੰ । 

ਕਤ ਕੇ===ਲ ̀ ਤੇ ਅਤ ਤਾ? === ਨ ਕਲ ਲ==ਲ=ਸਕਕਲਕਲਲ==ਨਕਜਦਕਲਤਾ=ਟਰਾ=ਲਾਕਾਗਰਲਤਾ= ਅਸਤ” ਨਤ=ਸਫ==== “੬ -ਤਤਦ-ਤ =ਤ ਵਟ” ਵ=====- ==- ੩ === 



ਸਿਲਾਂ ਰੂਪ ਪਰਭੂ" ਚੀਨਾ। ਜੋ ਘਰ ਘਣ ਬਜਾਪਪ੍ਰਬਨਾ।ਬਰਸੰਡ ਕੌਤ 
ਆਧਾਰਾ।ਸਭਿ 1੪੫॥ਬਭਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰਦਾਨੀਤਾ।ਬ੍ਰਹਮੀ- 
ਦਿਕ ਸਭਿ ਜੋ ਕੀਤਾ । ਸਭਿ ਧੜਾਵਤਿ ਗੁਨਨਿ ਬਿਸਾਲਾ। ਨਹਿ ਅੰਤ 
ਲਖਹਿ ਤਈ ਕਾਲਾ॥੪੬॥ਸਤਮਹਿਦ ਮਹਿਦ ਮਹੀਆਨਾ। ਜਹਿੰ ਪਾਰ- 
ਵਾਰ ਨ ਜਾਨਾ। ਜੋ ਸਭਿ ਸੈ ਰਿਜਕ ਪੁਚਾਵੈਗ਼ਜ ਕੀਟੀ ਆਦਿਕ ਖਾਵੈ॥ 
੪੭॥ਜਿਹ ਲਾਖਹੁੰ ਸੁਰਪਤਿ ਦੇਵੈੱਸਸਿਸੂਰਜ ਸ਼ੈਕਰ ਸੇਵੈ। ਛਿਤ ਪਾਵਕ 
ਪੌਨ ਰੁ ਪਾਨੀ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਲਾਖਹੁੰ ਗਕਾਨੀ॥੪੮॥ਥਣਨ ਤੀਨਲੌਕਮਹਿੰ 

ਨਹੀਂ ਝਿਸੀ ਬਿਨ ਊਰਾਂ।ਸੋ ਐਸੇ ਬਡਿ ਮਹਾਂਰਾਜਾ। ਜਿਹ ਨਿਮਖ 
ਜਗ ਸਾਜਾ॥੪੯॥ਤਿਹ ਕਲਪਜੋ ਪਾਹਨ ਮਾਂਹੀਜੜ੍ ਅਲ੫ ਸ਼ਕਤਿ 
ਨਾਂਹੀਕੁਛ ਲੇਯ ਨ ਦੇਯ ਨ ਖਾਹੀ।ਅਸ ਪਰ੍ਭੁ ਕੋ ਅਸ ਬਭਿ ਆਹੀ 

੩ ਜਿਲ ਵਜ ਮਤਾ ਅਇਿਸਾਰਟ ਜਿ ਲਾ ਸਜ 
ਕਿਤਿਕ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਝ ਹੋਵਾ । ਜੋ ਬਡ ਤੇ ਲਘ ਕਰਿ ਜੋਵਾ॥੫੧॥ਪ੍ਰਕੁ ਸਭਿ 
ਤੇ ਬਡੋ ਬਝੇਰੋ।ਸੋ ਪਹਨ ਇਹ ਮਤਿ ਤੇਰੋ।ਸਭਿਹੂੰ ਤੇ ਲਘ ਕਰਿ ਦੀਨਾ! 
ਕਿਮ ਹੋਵਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਸੀਨਾ॥੫੨॥॥ਜਗਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਡ ਜੋਈ।ਤਿਹ ਮੀਆਂ 
ਕਹਿ ਕੌ ਕੋਈ । ਮਨ ਲਖ-ਕਰਂ ਬਡਿਆਈ-। ਕਿਮ ਰੀੜਹਿ ? ਦੇਹੁ 
ਬੁਝਾਈ॥੫੩॥ਅਸਿਮੇਰੋ ਠਾਕੁਰ ਜੋਈ।ਸਭਿਹਿਨਿ ਤੇ ਉਪਰਿ ਸੋਈ। ਤਿਹ 
ਰੂਪ ਸੁਨਹੁ ਵਿਜ ਕਾਨਾ?ਤਥਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਾ॥੫੪॥ 

ਆਸਾਂ ਮਹਲ ੫ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਉਦਕ ਇਸਨਾਨੀ । ਸਦ ਹੀ ਭੋਗੁ ਲਗਸਏ ਸ 
ਗਿਆਨੀ ॥ ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੁ ਛੋਤੈ ਨਾਹੀ । ਬਹੁਰਿ _ਬਹੁਰਿ ਤਿਸੁ _ਲਭਗਹ 
ਪਾਈ ॥ ੧ ॥ ਸਾਲਗਿਰਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਸੇਵਾ ॥ ਪੂਜ ਅਰਚਾ ਬਦਨ ਦੇਵਾਂ ॥ 
੧ ॥ ਰਹਾਉ ।। ਘੰਟਾ ਜਾਕ! ਸੁਨੀਐ ਚਹਕੁੰਦ ॥ ਆਸਨੁ ਜਾਕ ਸਦਾ ਬੈਕ੍ੰਠ ॥ 
ਜਾਕਾ ਚਵਹੁ ਸਭਿ ਊਪਰਿ ਝੂਠੇ ॥ ਤਾਕਾ ਧੂਪ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ ॥ ੨ ॥ ਘਟਿ 
ਗਾ ਅਡਗ ਸਭ! ਮੈਗਿ ਹੈ ਸਾਧ ॥ ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨੁ 

ਘਿਓ ਦਰ । ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਲ ਕਬ ਹਾਂ ਲਨ ਮਲ ਰਕਾਲਬਕ 
ੂੰ ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡੀ (ਸਮਬਕੇ ਉਸਦੇ)ਅਡਿਮਾਨ ਵਿਚ ਹੈ', (ਅਸਾਂ) ਤੇਨੂੰ ਦੰਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ 
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ (ਹੁਣ ਸੋਚ ਕਿ) ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ _ 
ਵੱਡ ਹੈ ਤੂੰ ਤਿਸਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ । (ਅਗਲੋ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ 
ਜੀ ਅਜ ਸਦ ਇਹ ਡੇਫੀ ਮਿ ਹੈ । "ਭਾਵ ਪਤੂ ਨੂੰ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੁਰਜ। _ (੨੦੨੫) ਗਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੮. 

ਸਦਾ ਅਨੈਂਦ ॥ ਮਹਿਮਾ ਸਦਰ ਸਦਾ ਬੇਨਤਿ ॥ ੩ ॥ ਜਿਸਹਿ ਪਗਪਤਿ ਤਿਸਹੀ 
ਲਹਨਾਂ ॥ ਸਤ ਚਰਨ ਓਹ ਆਇਓ ਸਰਨਾ ॥ ਹਾਬ ਚੜਿਓ ਹਰਿ ਸਾਲਗਿਰਾਮ ॥ 
ਕਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ॥ ੪ ॥ ੩੯ ॥ ੮੦ | 

ਹਾਕਲ ਵੈਦ ॥ “ਇਹ ਠਾਕਰ ਹਮਰੋ ਭਾਂਰਾ। ਜੋ ਸਭਿ ਕੋ ਸਦਾ ਸੇਭਾਰਾ'।ਪ੍ਰਭਿ 
ਉਚਾਹ ਉਚਹਿ ਉਚਾਂ । ਜਿਹ ਸਮਸਰ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚਾ ॥ ੫੫॥ ਹਮ ਰਿਦ 
ਮਹਿ ਸਦਾ ਬਸਾਈ। ਨਿਸ ਦਤੋਸ ਨਕਬਹਿ ਭਲਾਯੋਗਨ ਦੀਨ ਸੈਧੁ ਜਗ 
ਨਾਬਾ।ਨਿਜ ਜੈਵਕ ਕੇ ਨਿਤ ਸਾਥਾ।੫੬॥ ਕਰਿ ਪਗਟ ਅਪਨਪੋ ਰੁਪਾੰੰ । 
ਹੁਇ ਕਗਤਨਿ ਕੇ ਅਨਰਪਾਂਪਜਥਿ ਕੀਰ ਪਰਹਿ ਕਿਤ ਆਈ।ਦੇਆਪਨਿ 
ਹਾਥ ਬਬਾਈ॥੫੭॥ਹੈ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਤਿਸ ਨਾਮੁ/ਗਨ ਦੀਨ ਬੋਧ ਅਭਿ- 
ਰਾਸ ਸਦਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ।ਬਹ ਅਧਮ ਉਧਾਰਨ ਕਾਜਾ॥੫੮॥ਕਬਿੱਤ॥ 
ਪ੍ਰਭੁ ਮਧੁਸੂਦਨ,ਗੋਬਿੰਦ,ਦਾਯਾ ਨਿਧਿ,ਹਰਿ,ਮਾਧਵ,ਮਕੈਦ, ਦੁਖ ਦੁੰਦ ਕੇ 
ਕਟੇਯਾ ਹੈ ਸੀਪਤਿ ਅਖਿਲਪਤਿ ਮਹਦ,ਜਗਤ ਪਤਿ,ਸੀਤਾ ਪਤਿ;ਰਮਾ 
ਪਤਿ,ਸੇਵਕ ਸਹੈਯਾ ਹੈ।ਈਸ਼ਰ,ਅਨੌਦ ਰੁਪ,ਅੱਚਤ',ਅਨੂਪ ਗੁਰ, ਕੂਪਨ 
ਕੌ ਕੁਪਤ ਹੈਕਾਰ ਕੇ ਹਰੈਯਾ ਹੈ।ਪਾਰ ਬਹਮ ਪੁਰਨ ਅਨੇਕ ਰਿ੫ ਬੁਰਨ&, 
ਅਘ=ਅਕਦ ਸਭਿ ਜੀਵਨ ਦਿਵੈਯਾ ਹੈ॥੫੯॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਲਗਰਾਮ ਬਿਸਾਂਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਅਰਜਨ ਬਰਨਿਓ ਸੁਨਤਿ 
ਬਿੱਪ੍ਰ ਪਤਿ ਕਾਲਾਂ । ੬੦ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹਿਰਏ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਗਾਸੇ 
ਪਬਿੱਪਰ ਪ੍ਰੱਮਗ” ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਬਿੰਸਤੀ ਅੰਜੁ । ੨੮ ॥ 

` ਸੋਭਾਲਦ' ਹੈ । "ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫੂਪ ਪੁਗਣ ਕਰਦ ਹੈ ' ੧;ਮਨੂਸਾਰ । $ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ । 
੫ਮਗਿੜ । ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । _ $ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ' ਸ੍ਰ ਮੁਖਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਰਤੀਪੁਜਾ 
ਦਾ ਖੰਡਨ ਜਿਸ ਜੋਕ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਸਪਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਹੋਇਆ ਭੀ ਕਿਨੈ ਠਾਕਰ ਪੂਜ ਅਭਿਮਨੀ ਯਹਮਣ ਪਰਿਬਇ ਹੈ ਤੂ ਪਕਾ ਵਿਚ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਠਾਕਰ ਲੋਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ । ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੌਗਣੇ ਦੇ ਤੇ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ 6੦ 
ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਝ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੈਗ ਵਿਚ ਚੈਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਹੀ ਠਾਕਰ ਲੈਕੇ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਕ੍ਮਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣੇ ਅਹੰਡ ਹੋਏ ਸੇ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਲੇ' ਤ ਅੰਨੇ ਹੁਣੇ 
ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿੱਕ! ਜਿਹ। ਚੱਕ ਸੀ, ਜਿਬੇ ਸਿਖ ਫਪਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਂ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਪੂਦਾਇ ਸੀ ਗੁਰ ਨਲ਼ਕ ਦੇਵ ਜ 2” ਝੁਤਪੂਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, 
ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲਭਾ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਲਵੀਨ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੁਆਲੋ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਵਾਲੀ ਟੂਕ ₹ਖੋ ਅਕਲ ਪੰਨੇ ਦੇ ਨੇਠ ਭਰਤ” 



__ਸ਼ਰੰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੨੦੨੬) __ ਰਾਸਿ੩।ਅੱਸੂ੨੯, _ 
੨੮. [ਝਾਹਮਣ ਇੱਖ ਹੋਯਾ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਏਨਤੀ ਕੀਤੀ] 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬੋਲਯੋ ਬਿੱਪ ਤਬਿ “ਭਾਖਾ ਬਾਨੀ ਏਗਿ।ਸੈਸਕ੍ਰਿਟ ਹਮ 
ਕਹ ਰਚਹਿ ਪਠਹਿ ਸਨਹਿੰ ਧਰਿ ਨੋਹਿ।੧॥ਹਾਕਲ ਛੇਪਰਮਾਣ' ਕਰਹਿੰ 
ਤਿਸ ਕੇਰਾਂ । ਕੱਲਯਾਣ ੧ ਦੇਤਿ ਉਚੇਰ।ਸਹ ਬਾਨੀ ਜਾਨਹੁੰ ਸੋਈ । ਪਠਿ 

_ਬਿੱਦਯਾ ਲੇ ਸਭਿ ਕੋਈ'॥੨॥ਕਯਾ ਭਾਖਾ ਤੇ ਹੁਇ ਜਾਵੈ।ਜਿਹ ਲੋਕ” ਨਹੀਂ 
ਮਨ ਲਯਾਵੈਂ।ਕਿਮ ਕਰਿ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਦੇਹੀ$। ਜਿਸ ਬਿਖੈ ਜਗਤਿ ਨਹਿੰ 
ਕੋਹੀ॥੩॥ਸੁਨਿ ਬੌਲੋ ਗੁਰੂ ਪੁਬੀਨਾ । ਬਿਨ ਭਾਖਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤਾਂ ਹੀਨਾ” । 
ਜਗਜਾਸੁ ਨਹਿਨ ਉਧਾਗਕਿਮ ਭਗਤ ਗਯਾਨ ਸਿਖ'ਧਾਹੈ॥੪॥ਜਬਿ ਪਠਹੁ 
ਸ਼ਲੌਕ ਉਚਾਰੀ$ਨਨਿ ਸਮਝੈ ਕੌ ਨਰ ਨਾਰੀ।ਬਿਚ ਭਾਖਾ ਅਰਥ ਬਖਾਨੇ। 
ਤਬਿ ਸਭਿ ਅਜਾਨ ਭੀ ਜਾਨੋ॥੫॥ਬਿਨ ਤਾਖਾ ਸਰਯੋ ਨ ਕਾ0।ਉਪਦੇਸ਼ ਨ 
ਭਾ ਅਭਿਰਾਮੂ । ਕੱਲਯਾਨ ਨ ਸਿਖ ਕੋ ਕੀਨਾ । ਜਿਸ ਇਨਾਂ ਕਦੀ ਫਲ 
ਹੀਨ॥੬॥ਲਖਿ ਮੂਲ ਸ ਭਾਖਾ ਯਾਂਤੇ।ਜਿਹ ਪਠੇ ਸਕਲ ਬਰਸਾਤ । ਬਿਨ 
ਸੈਸਕਿੱਤ ਜੋ ਭਾਖਾ । ਬਿਚੁ ਭਗਤਿ ਗਯਾਨ ਜਿਸ ਰਾਖਾ।੭॥ ਸਭਿ ਸਮਝ 
ਲੇਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਗਤਿ ਕਾਰਜ ਲੋਹਿ ਸੁਧਾਂਰੀ। ਇਹ ਇਕਲੀ ਦੇ 
ਕਲਯਾਨਗਜੋ ਸੁਨਹਿ ਕਮਾਇ ਸੁ ਜਾਨਾ॥੮॥ਪਠਿ ਕਰਹਿ ਬਿਚਾਰ ਸੁਖੈਨਾ। 
ਸ਼ੁਭ ਪਠਠਿ ਕਠਨ ਕ੍ਛ ਹੈ ਨਾ।ਦਿਨ ਬੋਰਨਿ ਲਹਿ ਕੱਲਯਾਨਾ । ਸਨਿ 
ਪਠਹਿਂ ਕਮਾਵਹਿ ਨਾਨ॥੯॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਚਾਹਤਿ ਨਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਸਕਤ 
ਕੀ ਏਹ।ਕਟਕਮੋਹ ਕੌ ਬਿਕਟ ਜੋ ਕਾਟੰਹ ਲੋਹਾ ਦੇਹ'॥੧੦॥ਜਥਬਾਸਭਟ 

'ਫ਼ਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ । "ਸਭ ਕੌਈ ਪੜ੍ਹਕੇ (ਬ੍ਰਹਮ) ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ₹ਵਡਾਵ 

ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ । “ਭਾਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਸਕ਼ਰਿਤ ਹੀਣੀ (ਮੁਹਤਾਜ) ਹੈ । “(ਦੀ) ਸਿਖਿਆਂ । ੬ਜਦੋ' 
ਪੜ੍ਕੇ (ਤਸੀਂ) ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਏ ਹੇ । “ਯਾਂ ਤੇ ਡਾਖਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਲ ਜਾਣੋ । 'ਭਾਖ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ 

`ਸ਼ੁਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਠਨ ਕ੍ਛ ਨਹੀ' । ੯ਕਠਨ ਮੋਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਟਦੀ ਹੈ ਲੋ ਦੇਕਰ ਭਾਵ ਫੜ 
ਲ ਫੜ ਲੋ ਕਰਕੇ । (%) ਫੌਰਨ, ਹੱਥੇ ਹੱਥੀ । #ਂਪਾ/=-ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ । 
”ਲਕ [ਪਿਡਲੇ ਹਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਸਾਲਗਰਾਮ ਲੈ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੁਕਣ ਸਗੋ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਦੀ ਆਸ 
ਕਰਨ ਅਨਿਭਢ ਬਾਤਾਂ ਹਨ । ਸਾਂਵੈ ਦੇਖਦੇ ਠਾਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਬ੍ਰਾਹਾਂ ਦੇ 
ਪੂਕ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਆਯਾਂ ਉਠ ਉਠ ਕੇ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ 
ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪੂਕ੍ਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਖੇ ਲਾ 
ਰਹਿਣ ਦੇ'ਦੈ । ਅਮੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦੀਨ ਦ ਵਾਲੀ ਆਪ ਕਦ ਬੁਤ ਹੱਖਣ 
ਦੇਂਦਾ ਸੀ । ਮਹਿਮਾਂ ਪੂਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ ਇਹ ਪੂਸ਼ਿਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।____( ੨੦੨੭) ਗਾਸਿ ੨ । ਅੰਸੂ ੨੯. ਤਰਥੀ" ਹੁਇ ਲਰਤਿ ਨ ਚਹਤਿ ਸਹਾਇ । ਅਨਗਿਨ ਸ਼ੱਤ ਸੈਨ ਕੌ 
ਨਾਸੰਹ ਜੁੱਧ ਮਚਾਇ ॥੧੧॥ ਸੈਸਕਿੱਤਿ ਤੁਮਰੀ ਜੁ ਹੈ ਰਥੀ ਸੈਂਹਾਂਗੰਥ 
ਦੌਇ'।ਚਹਿ ਸਹਾਇ ਰਨ ਮਹਿ ਲਰ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਹੋਇ॥੧੨॥ 
ਭਾਖ਼ਾ ਕੋ ਲੋ ਸੈਗ ਨਿਜ ਸਿੱਖਯਨ ਕੋ ਸਮੁਝਾਇ।ਮੋਹ ਕਟਕ ਤਬਿ ਜੀਤ ਹੈ 
ਗਤਿ ਦੇ ਜੌਨ ਕਮਾਇ॥੧੩॥ਜੇ ਕਰਿ ਸੁਰਬਾਨੀ ਕਹੈਂ ਇਸਕੋ ਫਲ ਅਧਿ- 
ਕਾਇਤਾਂ ਪਰਿ ਪੰਡਿਤ ਕਾਨ ਸੁਨਿ, ਦੇਹਿ ਸੈਦੇਹਿ ਮਿਟਾਇ॥੧੪॥ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਕੁ ਪ੍ਰਿਯ ਭਗਤ ਜੇ ਤਿਨ ਕੇ ਬਾਕ ਸਮਾਨ'ਸੁਰਬਾਨੀ ਨਹਿ ਹੋੜਿ 
_0; ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨ ॥੧੫॥ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਸਰ ਚਹੇਂਨਰ ਕੋ ਦੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ਸੁਰਗਨ ਰਕਢਿਰ ਵਿਰ ਜਨਮਸੁਖ ਦਖਲਹੇਬਿਸ਼ੇਸ਼॥੧੬॥ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਗਯਾਨ ਦਿ੍ੜਾਇ ਕਰਿ ਬੈਂਧਨ ਕਾਟਹਿ ਜੀਵ% ਯਾਂਤੇ ਜਾਨਹ ਮਿਸਰ 
ਜੂ! ਕੇ ਘੰਟ;ਕੋਂ ਬਧਿ ਥੀਵ'$॥੧੭॥ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੁ ਸ਼੍ਰੋਯਦੇ ਸੈਸਕਿਤ 
ਭਾਖਾ ਕੰਇਮਕਹੇ ਕੁਰੀਤਿ ਜੁ ਦੁਹਨਿ ਮਹਿ ਮਾਨੇ-ਅਧੁਗਤਿ ਹੋਇ॥੧੮॥ 
ਪਾਤ੍ਰ ਮਬਾਰ ਅਹਾਰ ਸ਼ੁਭ ਖੇਬੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਾਂਹਿ1ਜੇ ਬਿਖ ਪਾਇ ਅਚਾਈਏ 
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਰਕ ਕੌ ਪਾਂਹਿ॥੧੯॥ਕਮ ਸੈਸਕਿੱਤਿ ਕੋ ਅਧਿਕਤਾ ਕਹੈਂ;ਲਹੈ 
ਨਹਿ ਰੀਤਿਪਪਠਿਬੇਤੇਹੈਕਾਰ ਹ੍ੈ ਨਹੀਂ ਨੰਮੁਤਾ ਚੀਤ॥੨੦॥ਬਿਨਾਗਰੀਬੀ 
ਭਗਤ ਨੀਂਹ ਜਿਸ ਤੋ ਕਲਿ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੋਯ"” । ਟਿੱਬਹਿ ਉਚ ਨ ਜਾਮਈ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ"'ਬੀਜ ਜੋ ਦੇਯ ॥ ੨੧ ॥ ਸੈਸਕਿਿੱਤ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਅਪਰ ਸੁਨਹ ਮਨ 
ਲਾਦਇ। ਮੁਨਸਥ'"ਹੋਇ ਬਿਚਾਰੀਏ ਕਰਿਬੇ ਪੱਖਕ ਬਿਹਾਇ'॥੨੨॥ ਕਿਹ 
ਕਹ ਕੌ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੈ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਹ ਨਾਂਹਿ । ਬਿਚ ਅਧਿਕਾਰਨਿ 
ਬੁਧਿ ਬਡ"'ਤੋਂ ਸਮਝਹਿ ਕਛੁ ਤਾਂਹਿ॥੨੩॥ਸਮਤਿਵੈਤ ਅੱਭੜਾਸਹੀ ਤੋ 
ਪਠਿ ਜਾਨੰ ਸੋਇਕ/ਰ ਅੱਭਯਾਸ ਕਮਾਇਕੋਤਿਸਕੋ ਵਲ ਤਬਿ ਹੋਇ॥੨੪॥ 
ਲਾਖਯੁੰ ਮੋਹੇ ਨਰ ਪਾਇ ਕੌ ਜੇ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਬਨਿ ਜਾਇ”। ਅਪਨਿ ਸ਼੍ਰੇਯ ਅਭਿਰਥੀ ਸੂਰਮਾ । “ਰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ (ਡਾਖਾ) ਮਹਾਰਥੀ ਹੈ । ਦਸਦਰਸ਼। “ਜਵ ਦੇ“ਕਿਹੜੀ 
(ਬਾਣੀ) ਘਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਧ, ਭਾਵ ਸੇਸ਼ਟ ਹੈ। ੬ਸੈਸਜ਼ਿਤ ਤੇ ਭਾਖਾ ਵਿਚੋ ਕੋਈ । 
“ਮੰਨਿਆਂ । "ਜਿਸਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਰੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । <ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ੌਸਕ੍ਿਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ' । “ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ । "ਉਚੇ ਣਿਬੇ 
ਤੋ ਜੰਮੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀ' ਖੇਤੀ । "ਨਯਾਉ' ਕਰਤਾ । "$ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ । "੧(ਮੈਸ਼ਕ੍ਰਿ 
ਵਿਚ) ਕਿੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ । “ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀ ਬੜ) ਬੁਧੀ (ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ) । "$ਅਤਗਾਸ 

_ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਜੇ (ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਟ) 
ਵਿਕ) ਮਨੁਖ (ਮੈਸਿਤ ਪੜ੍ਹਕੇ)ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦ। ਹੈ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੨੮ ) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੱਸੂ ੨੯. 

। ਕਚਿ ਸਕਹਿ ਅਪਰਨਿ ਕੌ ਕਯਾ ਪਾਇ'॥੨੫॥ ਜਥਾ ਕੂਪ ਕੌ ਨੀਰ ਲੋ 

ਇਕ ਨਰ ਬੋਵੈ ਖੇਤ। ਸਿੰਚਤਿ ਸ਼੍ਰਮਕਰਿ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿ ਤੌ ਕੁਛ ਨਿਜ ਕਰ 

ਲੋਤ ॥੨੬॥ ਅਬਿ ਭਾਖਾ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਿ ਸਰਬ ਜਾਤਿ ਅਧਿਕਾਰ । ਲਘ 

ਦੀਰਘ ਬਧਿ ਸਭਿ ਸੁਨੈੱ ਸਮਝੈਂ ਸਾਰ ਅਸਾਰ॥੨੭॥ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਅੱਭਯਾਸ 

ਚਹਿ ਬੋਰਨਿ ਦਿਨ ਮਹਿ ਜਾਨਿ । ਉਚ ਨੀਚ ਪਠਿ ਕਿਧੋ' ਸੁੰਨਿ ਭਗਤਿ 

ਕਰਹਿ ਹਿਤ ਠਾਨਿ ॥੨੮॥ ਸਭਿ ਪਾਵਹਿ ਕੱਲਯਾਨ ਕੌ ਜਾਤਿ ਸਨਾਂੜਿ' 

ਅਨੇਕ । ਸਿਮਰਨ ਕਰਿ ਸਤਿਨਾਮ ਕੌ ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਬਿਬੇਕ॥੨੯॥ ਜੈਸੇ 

ਜਲਧਰ£ ਉਮਡਿ ਕੈ ਬਰਖਾ ਕਰਿ ਇਕ ਸਾਰ । ਸੁੱਧਿ ਮਲਿਨ ਉਚਨੀਚ 

ਬਲ ਜਨ ਪਾਪਤਿ ਪਰ ਧਾਰ॥੩੦॥ਪਸੁ ਪੰਛੀ ਸਭਿ ਥਲ ਬਿਖੇ ਸੁਖ ਪਾਘ 

ਸਭਿ ਜੀਵਬਨ ਤਿ੍ਠ ਹਰੀਆਵਲਿ ਭਏ,ਤਪਤ ਮਿਟੀ ਹਿਤਬੀਵ।੩੧॥ 

ਪੁਰਿਗ੍ਰਾਮਨਿ ਖੇਤਨਿ ਬਿਖੈ ਸਭਿਪ੍ਰਮੁਦਤਿ ਇਕਸਾਗਤਿ੍ਪਤਿ ਬਏ ਇਕ 

ਬਾਰਹੀ ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਕਹਿ ਜੈਕਾਰ॥੩੨॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਬਾ ਸੰਭ ਜਾ- 

ਤਿਨਿ ਇਕ ਸਾਗਉਚ ਨੀਚ ਪਨਿ ਕਿਧੋਂ ਸੁਨਿ ਭਏ ਸ਼੍ਰੋਯ ਅੱਧਕਾਰ॥੩੩॥ 

ਮਲਿਨ ਕਿਧੋਂ ਸੁਢ ਹੋਇ ਕਰਿ”ਸਿਮਗੰਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪੰਤ ਹੋਵਹਿ 

ਮੁਕਤਿ ਤਿਨ ਬਿਧਿ ਸੁਖੇਨ ਅਭਿਰਾਮ॥੩੪॥ ਜਲਧਰ ਬਰਖਾ ਅਧਿਕ ਹੇ 

ਕਿਧੋਂ ਕੁਪਜਲ ਹੋਇਪੰਡਿਤ ਕਹਹੁਬਿਚਾਰ ਕੰ,ਪੱਖਯ ਨਕੀਜੈ ਕੋਇ 

੩੫॥ਇਤਯਾਦਿਕ ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਕੋ ਬੋਲ ਨ ਦਿਜਤੇ ਆਇ। ਮੁਨਸਬ ਹੁਇ 

ਪਖ ਤਯਾਗ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਿਚਾਚਿ ਸੁਖ ਪਾਇ ॥੩੬॥ ਬਾਦ ਛੋਰ ਗੁਰ ਓਰ 

ਪਿਖਪਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨ । “ਤੁਮ ਦਾਤਾ ਸਭਿ ਜਗਤ ਕੇ ਹਮਰ ਬਾਦ 

ਗਮਾਨ॥੩੭॥ਸਿੱਖਕ ਕਰਹੁ,ਦੁਰਮਤਿ ਹਰਹੁ ਮੋਕਹੁਲਖਿਕਰਿ ਦਾਸਕ੍ਰਿਪਾ 

ਸ਼ਿੰਧੁ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਸਮ ਕਯਾ ਕਰਿਹੋਂ ਸਮਤਾਸੁ॥੩੮॥ਬਡੇ ਭਾਰ ਜਾਗੇ ਅਬਹਿ 

ਮੇਲ ਭਯੋ ਤੁਮ ਸਾਥ । ਦੇ ਆਪਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋ ਕੀਜਹਿ ਮੋਹਿ ਸਨਾਬ 
। 

੩੯॥ਇਮਕਹਿ ਪਗ ਪੰਕਜ ਗਹੇ ਤਯਾਗ ਜਾਤਿ ਹੇਕਾਗਸੈਕਟ ਬਸਿਨਜ 

ਜੀਵ ਲਥਿ-ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ” ॥੪੦॥ ਕਰਹਿ ਉਧਾਗੰਨ ਕਸ਼ਟ ਤੋ 

ਬਧਨ ਕਾਟਾਂਹ । ਮਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ' ਹਗੰਹੰ ਆਂਪਦਾ ਘੋਰ-॥ 

੫(ਉਸਤੇ)ਹੇਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । “ਜਾਤ=ਚਾਰ ਵਰਨ । ਸਨਾਤ=ਚਾਰ ਵਰਨ 

ਤੁਂ ਨੀਵੇਂ ਚੇਡਲ ਆਦਿ। “(ਦ) ਵਿਚਾਰ । “ਬੰਦਲ । “ਧਾਰ ਪੈਂਕੇ । #ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

੭ਮਲੋ ਅਥਵਾ ਸੁੱਦੇ ਹੌਕੇ । "ਸੁੰਦਰ ਸੌਖੀ ਬਿਧੀ ਕਰਕੇ । ੯ਮਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕ
ਦਾ ਹਾਂ (ਆਪਦੀ) 

ਬਰਾਂਬਰੀ । ""ਗੂਹੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹਨ । 



ਸਰੀ ਰੁ ਪੂਤਾਪ ਗੁਰਜ । (੨੦੨੯) ਗਾਸਿ ੩ । ਅੰ: ੨੯, 
੪੧॥ਦੀਨ ਭਯੋ ਬਿਨਤੀ ਭਨਤਿ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਚਿਤ ਭੀਨ। ਭਾਗ ਫੂਰ 
ਜਿਸ ਭਾਲ ਕੋ ਜਾਗੇ ਕਲਮਲ ਹੀਨ॥੪੨॥ਸ਼ਰੀ ਸਤਿਗਰ ਅਰਜਨ ਭਨਜੋ 
“ਤੁਮ ਉੱਤਮ ਦਿਜ ਜਾਤਿ । ਸਿਮਰਹੁ ਸ਼੍ਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕੋ ਲਿਵ ਲਗਾਇ 
ਦਿਨ ਗਾਤ” ॥ ੪੩॥ ਬਿੱਪ੍ਰ ਕਹਜੋ “ਤ੍ਰਸਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਕੀਨਿ ਮਹਾਨ । 
ਬਖਸ਼ਹੁ ਮੇਰੀ ਭੂਲ ਕੌ ਦਾਤਾ ਸਕਲ ਜਹਾਨ॥੪੪॥ਸੁਦਰ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ 
ਮ੍ਰਿਦ ਜਲ ਸੋਂ ਇਨਹੁ ਪਖਾਰਿ"। ਦੀਜੈ ਮੈਂ ਮੁਖ ਪਾਨ ਕਰਿ ਬਨੌਂ' ਸਿੱਖ 
ਹਿਤ ਧਾਰਿ॥੪੫॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜਾਨਜੋਸ਼ਰਧਾਂ ਮਾਂਹਿ।ਚਰਣਾਂ- 
ਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਸ ਕਿਯ ਸਭਿ ਬਿਕਾਰ ਹਰਿ ਤਾਂਹਿ ॥ ੪੬ ॥ ਲਿਵ ਲਾਗੀ 
ਸਤਿਨਾਮ ਸੋਂ ਰਸਨਾ ਨੋ ਰਸ ਪਾਇ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾ ਗਜਾਨ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਕਰੁਨਾ ਪਾਇ ॥੪੭॥ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇ ਕੈ ਦਿਜਬਰ ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ । 
ਸੁਜਸੁ ਕਰਤਿ ਗੁਰਕੌ ਸਦਾ ਮਹਿਮਾਲਖੀਬਿਸਾਲ॥੪੮॥ਬਿੱਪ੍ਰ ਸੈਗਪਰਸੈਗ 
ਇਮ ਹੋਯੋ ਗੁਰੂ ਕਿਪਾਲ'।ਅਥਿ ਆਗਲਇਤਿਹਾਸਕੋ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸੁਨੋ ਰਸਾਲ' 

॥ ੪੯॥ ਕਿਤਿਕ ਸਮਾਂ ਬੀਤਜੋ ਤਹਾਂ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਰੀਤਿ । ਸਿੱਖ੍ਯ 
ਹੋਇ ਬਹੁ ਆਨ ਕਰਿ ਪਗ ਪੰਕਜ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ॥੫੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ 
ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਬਸਾਵਨ ਕੀਨ । ਸੇਵਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਵ ਕੋ ਅਹੈਮਵ ਤੇ 
ਹੀਨ ॥੫੧॥ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਏਕ ਦਿਸਿ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ ਨਿਜ ਧਾਮ। ਰਚਨੋ 
ਬਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨ ਕੰਰੋ ਹੈਂਤ ਬਨਜ ਕੋ ਕਾਮ॥੫੨॥ ਧਨੀ ਬਨਕ ਬਹ ਬਸੇ 
ਤੀਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕਨ ਮਾਨ । ਸੌਦਾ ਲੇ ਸਭਿ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਪੂਰਨ ਕਰਹਿੰ 
ਦੁਕਾਨ ॥੫੩॥ ਇਕ ਦਿਨ !'ਏਕਠੇ ਬਨਕ ਹੁਇ ਸਭਿ ਆਏ ਗੁਰਪਾਂਸਿ। 
ਪ੍ਰਥਮ ਨਮੋ ਕਰ ਕਹਤ ਕੇ ਹਾ੩ ਜੋਰ ਅਰਦਾਸ॥੫੪॥/ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮਰੇ 
ਮਾਨਿ ਬਚ ਬੈਠੇ ਰਚਯੋ ਬਜ਼ਾਰਨਹੀਂਬਨਜ ਕਛ ਹੋਤਿ ਹੈ ਖਾਵਹਿੰ ਕਤੋ 
ਅਹਾਰ॥੫੫॥ਨ/ਹੋ ਗਾਹਕ ਆਵਹਿ ਕਬਹੁ ਬਿਕਹ ਬਸਤੁ ਨਹਿ ਕਾ!ਹ । 
ਬਿਨ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਕਰੇ ਦਰਬ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪਾਂਹਿ! ॥੫੬॥ ਸਨਿ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ 
ਨਾਬ ਜੀ ਬਨਕਨਿ ਸੈਗ ਬਖਾਨ/“ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਮਹਿ ਮਸਤਕ 
ਟੇਕਹੁ ਆਨ ॥੫੭॥ ਇਕ ਬਿਰਾਫਿਕਾ“ਦੋਇ ਤ੍ਰੈ ਚਹੁ ਪੰਚਮ ਲੇ ਹਾਥ । 
ਯਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਧਨ ਭੇਟ ਦਿਹੁ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕੇ ਸਾਬ॥੫੮॥ਬਹੁਰ ਕਰਹੁ 
<ਧੇਕੇ । ਦਕ਼ਿਪਾਲ ਦਾ । “ਮੁੰਦਰ (ਇਤਿਹਾਸ) ਨੂੰ । ਬੈਠੇ ਹਾਂ (ਜੋ ਤੁਸਾਂ) ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਯਾ 
ਹੈ । “ਕਉਡੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ। (੨੦੩੦) ਰਾਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੩੦, ` 

ਬਿਵਹਾਰ ਕੋ ਸਗਰੇ ਬਾਂਸਰ ਮਾਂਹਿ।ਸੈਧਯਾ ਪੁਨਿ ਬੈਦਨ ਕਰਹੁ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਦੇਂ 

ਛਨ ਜਾਹਿ'॥੫੯।ਹੋਹਿ ਬਨਜ ਨਿਜ ਅਧਿਕ ਹੀ ਧਨੀ ਬਨਹੁ ਸੁਖੁਪਾਇ। 
ਪੱਤ ਪੌੜ੍ ਜੁਤ ਫਲਹੁਗੇ ਸੈਸੈ ਦੇਹੁ ਮਿਟਾਇ” ॥੬੦॥ ਸੁਨਿ ਕੌ ਸਭਿ ਕਰ 

ਕੌ ਮਾਨਿ ਤਿਸੀ ਬਿਧਿ ਕੀਨਿ । ਚਲਯੋ ਬਨਜ ਧਨ ਗਨ ਭਯੋ 

ਮਤੇ ਜਪ ਪਾ ॥ ੬੧ ॥। ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਂਸੇ 
“ਬਿੱਪ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਊਨ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੯ ॥ ਨ 

੩੦, [ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਪ ਦਾ ਖੇਦ] । 

ਚੌਪਝ॥ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁਹਰਿ ਗੋ ।ਖੇਲਤਿ ਲਰਕਨਿਸੈਰ/ਅਜਰਬਿਹਾਰਤ' 
ਦੌਰਤੇ ਦੇਖਤਿ ਜਨਨੀ ਰੈਰ॥੧੧ ਤਬ ਛ੯॥ ਤਨ ਗੂਖਨ ਚਾਰ ਅਦੂਖਨ 
ਕੇ । ਖਿਖਿ ਨਾਸ਼ਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਲੂਖਨਿ ਕੇ। ਸੁਖ ਦੇਤਿ ਮਹਾਂਸਿਖ ਦਾਸੰਨ ਕੌ। 
ਗੰਹੈ ਸੈਗਅੱਗੜਾਨ ਬਿਨਾਸ਼ਨਕੌ॥੨॥ਦਰਸੈਤਿ ਭਲੇ ਪਰਸੈਤਿ ਪਗੰ।ਹਰ- 
ਕਤ ਦਹ ਪਖ ਕੀ ਛਲ ਵਖ ਕੋਬਡ ਪਾਵਤ ਹੈ।ਤਜਿ ਬਿੰਦ 
ਬਿਕਾਰ ਸਹਾਵਤਿ ਹੈਂ॥੩॥ਇਮ ਕੇਤਿਕ ਦੋਸ ਬਿਤੀਤ ਗਬੇ।ਬਡ ਭਲ 
ਸ਼ਰੀਰ ਸੁ ਹੋੜਿ ਭਏ । ਤਨ ਧਾਰਨਿ ਕੋ“ਜਿਨ ਸ੍ਰਾਂਗ ਲਯੋ।ਨਿਰਬਾਹਤ 
ਤੈਸਿਯ ਰੀਤਿ ਕਯੋ॥੪॥ਇਕ ਦਯੋਸ ਚਢਮੋ ਤਨ ਤਾਪ ਮਹਾਂ।ਬਹੁਕੌਪਤਿ 
ਅੰਗ ਸੈਤਾ੫ ਲਹਾ।ਬਹੁ ਬਾਰਹਿ ਬਾਰਿ”੧ੁ ਪਾਨਿਕਰੈ'। ਮੁਖ ਸੁਕਤਿ ਜਾਤਿ 
ਨ ਹੋਭਿ ਥਿਰੇ"॥ ੫॥ ਪਿਖਿ ਰੰਗ ਸੁ ਬਜਾਕਲ ਨੌਦਨ ਕੇ । ਸੁਧਿ ਭੇਜ 
ਦਈ ਜਗਬੈਦਨ ਕੋ। ਵਿਗ ਬੈਠਿ ਰਹੀ ਦਖ ਪਾਵਤਿ ਹੈ।ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤ ਪਿਥੇ 
ਤਪਤਾਵਤ ਹੈ੬॥ਨਿਜ ਹਾਬ ਲਗਾਇ ਰਹੀ ਤਨ ਕੋ।ਸੁਪਿ 'ਬੁਝਤਿ;ਪੀਰ 

__ ਬਡੀ ਮਨਕੋ।ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਸਰੀ ਗੁਰ ਆਪ ਅਏ। ਨਿਜ ਨੰਦਨ ਦੇਖਿ ਸਮੀਪ 
ਭਏ॥੭॥ਮਨ ਬਯਾਕਲ ਰੀਗ ਬਿਸ਼ਾਲ ਲਖੀ।ਦਿਗ ਢੋਰਤਿ'"ਹੇਰਤਿ ਨੰਦ 
ਦੁਖੀ। ਤਜਿ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ ਬਿਸੂਰਤਿ ਹੈ। ਚਿਤ ਚਿੰਤ ਮਨੋਂ ਇਹ ਮੁਰਤਿ 

੧ਪ੍ਕਰਮਾ ਜਾਕੇ.। "ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ । “ਅੰਗ ਸੈਗ ਰਹਿਕੇ (%) (ਕਈ) ਸਿਖ 
ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲਗਦੇ ਹਨ । “ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲ / #ਮਨੁੰਖ ਸਰੀਰ 

ਧਾਰਨ ਦਾ । “ਬਹੁਤ ਵੌਰੀ ਜਲ। ੯ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । €ਪਿਆੰਨੋ ਪੁੱਕ੍ਰ ਦਾ ਤਾਪ ਦੇਖਠੇ 

ਦੁਖ ਹਦ ਹੈ (ਅੀ ਤਪਤਾਵਤ ਹੈ= ਰਿ ਨੂੰ ਤਾਪ ਤਪ ਰਿਹ ਹੈ । “?ਹੈਬੂ ਆਂਥਦੇ ਹਨ । 

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਾਸ ਦੋ, ਅਸੂ ੫੪, ਅੰਕ ੨੭ ਵਿਚ ਬੀ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹੈ 

ਜਕਦਾ ਹੈ ਸਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਠੋ ਔਤੀ ਹੋਵੇ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੩੧ ) ਰਾਸਿ ਤ।ਅੰਸੂ ੩੦. _ 
ਹੈੱ॥੮॥ਨਹਿੰ ਆਨ ਬਿਥੋ ਮਨ ਕਾਰਜ ਕੌ ਇਮ ਸੈਕਣ ਦੇਖਿ ਸ ਆਰਜ ਕੌ" । ਢਿਗ ਬੈਠਿ ਗਏ ਕਰਨਾ ਕਰਿ ਕੈ।ਸੁਤਿ ਦੇਹ ਸੁ ਤਾ੫ ਰਹਯੋ ਚਰਿ ਕੰ॥੬॥ਗਨ ਦਾਸ ਪਿਥੇ ਦੁਖ ਪਾਵਤਿ ਹੈਂ। ਮੁਟੜਾਇ ਕਛੂ ਨ ਸੁਹਾਵਤਿਹੈ। ਸਭਿਪੂੰਨਿ ਮਨੋ_ਜਰ ਜੀਵਨ ਕੀਂ।ਮਨ ਆਨੰਦਦੀਰਘ ਥੀਵਨ ਕੀ॥੧੦ 
॥ ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੋਖਿ ਬਿਸ਼ੇਖ ਦੁਖੀ“। ਪਰਵਾਰ ਅਧਾਰ ਸਭੀ ਬਿਲਖੀ”। 
ਤਜਿ ਆਨ ਉਪਾਵ ਬਡੇ ਜਗਕੇ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰੀਤਰਹੀ ਲਗਕੇ॥੧੧॥ਸਤਿ- ਨਾਮ ਸ ਮੱਤ ਮਹਾਂ ਜਪਿਕਬਛ ਦਾਰੁਨ ਕਾਰਨ ਜੇ ਤਪਕੈ'੧ਕਰ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਵੋਰਨਿ ਕੀਨਿ ਜਬੈ।ਮੁਖ ਪੈ ਤਨ ਪੈ,ਹਤਿ ਤਾਪ ਤਬੈ॥੧੨॥ਨ ਰਹਜੋ ਤ੫ ਅੰ ਤਤਕਾਲ ਹਯੋਠਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਬੈਠਿਗਯੋਜਿਮ ਪੁਰਬ ਖੇਲਤਿ 
ਮੋਦ ਧਰੇ । ਤਿਸ ਰੀਤਿ ਮਹਾਂ ਹਰਿਖੰਤਿ ਫਿਰੇ ॥੧੩॥ ਪਰਵਾਰ ਨਿਹਾਰਿ ਅਨੰਦ ਭਯੋ।ਸਮੁਦਾਇ ਮਿਲੇ ਉਤਸਾਹ ਕਯੋ।ਸਭਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਕਰ ਜੋਰ 
ਕਹੈ'। “ਦੁਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਮਾਰਿ ਅਧੀਨ ਰਹੈ ॥੧੪॥ ਜਿਮ ਰਾਵਰ ਕੀ ਲਖਤੇ ਮਰਜ਼ੀ।ਤਿਮ ਹੋਤਿ ਸਭੈ; ਭਨਤੇ ਅਰਜ਼ੀ। ਨਹਿਂ ਆਪ ਕਛੂ ਕਰਿ ਸਾਕਤਿ 
ਹੈ।ਪਦਧੂਲ ਜਮਾਦਿਕ ਤਾਕੜਿਹੈਂ“॥੧੫॥ਸਨਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਨਾਮਬਿਸ਼ੇਸ਼ਡਿ 
ਹੱ"'।ਸਿਖ ਸੰਗਤਿ ਕੌ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਹੈ।ਇਹ ਮੰਤ ਮਹਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਅਹੈ। 
ਨਿਜ ਜੀਹ ਜਪੈ ਜੁ ਅਰੋਗ ਚਹੈ॥ ੧੬॥ ਤਨ ਤਾਪ ਕਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਜੁ 
ਰਹੈ।ਜਗ" ਤੀਨਹੁ ਤਾਪਨਿਖਾਪਦ ਹੈ"'ਮੁਖਿਪੈਨ,ਜਪੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ। 
ਕਿਹ ਸੇਕਟ ਹੋਨਿ ਨ ਦੇਤਿ ਕਦਾ ॥੧੭॥ ਬਡ ਭਾਗ ਭਰੇ ਲਿਵ ਲਾਵੜਿ 
ਹੈਂ । ਦੁਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੌਕ ਨਸਾਵਤਿ ਹੈ? । ਕਹਿ ਸਿੱਖਯਨ ਸਾਥ ਪਬਕਾਰ 
ਤਜੌਂ । ਸਤਿਨਾਮ ਭਜੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਭਜੋ? ॥੧੮॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਦਮ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਵਨਿ ਕੀਨਿ । ਸਤਿਗੁਰ ਅਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕੀ 
"ਚਿਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਕਰ (ਐਸੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ) ਮਾਲ ਇਹ (ਵਿੰਯ ਢ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। “ਨਹਾ ̀  ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਮਨ (ਲਗਏ)) । ₹ਸੋ ਭਾਗ ਸੁਪਤਨੀ ਦਾ [ ਨ: , ਆਰ੍ਯਾ=ਮ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸੜੂੂੀ] 
“ਮਾਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੜ ਹਨ (ਹਰਿ ਠੋਵਿੰਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟ 
ਨਾਲ ਸਾਹੇ ਮੁਰਬਾ ਗਏ ਹਨ) । “ਮਨ ਅਤਤੈਤ ਅਨੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਈ (ਜੜ੍ਹ ਹਨ) । #ਭਾਵ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੈ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ । “ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ (ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰੋਬਿੰਦ ' ਜੀ) ਮੁਰਬਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । "ਜੋ ਭਜਾਨਕ ਤਪ (ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਦੇ) ਬਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਸਤਿਨਾਮ) । ੯ਜਮ 
ਆਦਿਕ ਤਕਦੇ ਹਨ (ਆਪਦੀ) ਚਰਨ ਧੁੜ ਨੂੰ । "ਓਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਜਗਤ ਦੇ । "ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾਂ ਹੈ ।(ਅ) ਖਾਪ--ਦਹੈ=ਖਪਾਲੇ ਢਾਹ 
ਕਰ ਦੇੱਦ ਹੈ । 



੧। ( ੨੦੩੨ ) ਗਸਿ ੩1 

ਮਹਿਮਾ [ਹਿੰ ਪੀਨ ॥੧੯॥ ਨ " “ਜਾ 

ਜਗ ਸੰਤਿਗਰੁ ਰਖਬਾਲਾ ਹੇਆਂ ॥ ਧਾਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪੁਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਹਰਿ ੋਥਿਦ 

ਨਥ ਲਿਰੋਆ । ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਪੁਡਿ ਆਪਿ ਮਿਟਾਇਆਂ ਜਨੋ ਕੀ 

ਲਾਜ ਰਖਾਈ ॥ ਸਾਧ ਮੈਗਤਿ ਤੇ ਸਭ ਵਲ ਪਾਏ ਸਤਿਰਨੁ ਕੇ ਬਲਿਜਾਂਈ ॥੧॥ 

ਹਲਤੁ ਪਲਤ ਪੂਭ ਦੋਵੈ ਸਵਾਰੇ ਹਮਰ' ਗੁਣ ਅਵਰੁਣ ਨ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥ ਅਟਲ 
ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਕਰੁ ਮਸਤਕਿ ਹਾਰਿਆ ॥੨॥ ੨੧ ॥ ੪੯॥ ਸੈਰਠਿ 

ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ॥ ਵਾਜੈ ਅਨਹਦ ਡੁਰੇ । ਸਰਬ 

ਕਲਿਆਣ ਪੁਭਿ ਕੀਨੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਦੀਨੇ ॥ ੧ ॥ ਬੇਦਨ ਸਤਿਗਰਿ 

ਆਪਿ ਗਵਾਈ ॥ ਸਿਖ ਸੈਤ ਸਭਿ ਸਰੰਨੇ ਹੋਏ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ।। ੧ ॥ 

ਰਹਾਉ ॥ ਜੈ ਮੰਗਹਿ ਸੇ ਲੇਵਹਿ ॥ ਪੁਭ ਅਪਣਿਆ ਤਾ ਟੇਛ੍ਹਿ । ਹਰਿ ਗੋਵਿਦ 

ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖਿਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸੁਭਾਖਿਆ ॥ ੨ ॥ ੬ ॥ ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਠਾਢਿ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰ ॥ ਤਾਪੁ ਛੋਡਿ ਗਇਆਂ ਪਰਵਾਰੈ । ਗੁਰਿ ਪੂਹੈ ਹੈ ਰਾਖੀ ॥ 

ਸਰਣਿ ਸਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ ॥ ੧ ॥ ਪਰਮੈਸਰੁ ਆਪਿ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ 

ਸੁਖ ਖਿਲ ਮਹਿ ਉਪਜੇ ਮਨੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ 

ਦੀਓ ਦਾਰੂ । ਤਿਨਿ ਸਗਲ ਹੋਗ ਬਿਦਾਰੁ ॥ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ।। ਤਿਨਿ ਸਗਲੀ 

ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ ।। ੨ ॥ ਪੂਭਿ ਅਪਨਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮਾਰਿਆਂ ॥ ਹਮਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ 

ਨ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਭਇਓ ਸਾਖੀ ॥ ਤਿਨਿ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ 

॥ ੩ ॥ ਬੈਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਗਾ ॥ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਚੁ 

ਸਾਖੀ ॥ ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ॥ ੪ ॥ ੬ ॥ ੫੬1 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਬਹੁ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਭ ਕਰੇ ਅਪਰ ਗਤਿਦਾਇ । ਰਾਗ 

ਕੇਰ। ਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਠੇ ਜਾਨੇ ਜਾਹਿ ਘਨੇਰ ॥੨੨॥ ਤੋਵਕ ਫ੮॥ ਪੁਨ 
ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੁ ਜੱਗ ਅਰੈਭ ਕਰਜੋ।ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਮੰਗਾਇਮਹਾਨ ਧਰਮੋ।ਸਿਖਜਾਇ 
ਹੂ ਦਿਸ਼ ਪ੍ਰਿੱਤ ਲਯੋ । ਪੁਨਿ ਗੋਧੁਮ ਸੁਖਮ ਚੂਨ" ਕਿਯੋ॥੨੩॥ਪਕਵਾਨ 

ਪਕਾਵਨਿ ਪੁੰਜ ਲਗੇ। ਸਭਿ ਦਜੋਸ ਪਕਜੋ ਪੁਨਿ ਰੈਨ ਜਗੇ। ਗਨ ਮੋਦਕ 
ਮੋਦਕ ਓਘ ਕਰੇਬਹੁ ਪੂਪ ਪਕੇ ਕਰਿ ਰਾਸ ਧਰੇ॥੨੪॥ਦਧਿ ਸੈਗਿ ਪਕੌ- 
ਰਨਿ ਮੇਲਿ ਭੁਲੇਂਪਮਰਚਾਦਿ ਮਿਸਾਲ” ਬਿਸਾਲ ਰਲੋ।ਕਰ ਰਾਸ ਤਿਹਾਵਲ 
_ਕਕਣਕ ਦਾ ਬਰੀਕ ਆਵਾ । "ਢਰ ਸਾਹੇ ਲੱਡੂ ਬਹੁਤਾ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ । ਤੋਟ੍ਹੀਂ 

ਵਿਚ ਪਕੌੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ (ਅ) ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਪਕੌੜੀਆਂ ਤੇ ਭੱਲੋ ਪਾਏ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ | ( ੨੦੩੩) ਰਾਸਿ ਕੇ। ਅੱਸ 8੦. 

ਤਜਾਰ ਧਰਜੋਬਹ ਭਾਂਤਿਨ ਮੇਵ ਅਮੇਜ਼ ਕਰ3॥੨੫॥ 1 ਕਹਿ ₹ 

ਚਹੂੰ ਬਰਨਾ।/ਸਤਿਹੁੰਨਿ ਅਹਾਰ ਇਹਾਂ ਕਰਨਾ।ਦਰਵੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਇ 
ਲਏ । ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਉਚ ਨੀਚ ਹਜ਼ੂਰ ਅਏ॥੨੬॥ਬਡ ਮੇਲ ਕਯੋ ਗਿਨਤੀ 

ਮੈਤ ਤਬਾਂ ਕਾਰਿ ਕੈ । ਥਿਤਿ ਨਯਾਰਿਯ ਨਜਾਰਿਯਤਾ ਧਰਿਕੈ ॥੨੯॥ ਬਹੁ 
ਭਾਂਤਿਨਿ ਕੇ ਪਕਵਾਨ ਦਏ।ਸ਼ੁਭ ਸਾਦ ਹਤੇ ਰੰਚਿ ਸਾਬ ਖਏ।ਮੁਖ ਪੈਨਹਿ 
ਪੈਨ ਭਨੈ' ਗਰ ਕ,ਬਡ ਭੋਜਨ ਦੀਨਿ,ਨ ਭੀ ਥੁਰ ਕੌ” ॥੩੦॥ਜਿਸ ਨਾਮ 

ਤਬਿ ਲੋ ਅਵਨੀਜਬਿਲੋਂ ਉਡਮਾਲ ਵਿਰੈ ਰਵਨੀ। ਸਸਿ ਸੁਰਜ ਜਾਵਤ 
ਜੋੜਿ ਧਰੈਂ।ਸਲਿਤਾ ਜਲ ਸਾਗਰ ਬੀਚਭਰੈ॥੩੨॥ ਜੁਗਕੀ ਮਿਰਜਾਦ ਜਬੈ 
ਲਗਿ ਹੈਕਮਲਾਸਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਜਗ ਹੈ।ਤਬਿ ਲੌ ਗੁਰਬੇਸ ਰਹੋ ਥਿਰ ਕੈ। 

ਜਗ ਮੈਂ ਜਸ ਦੀਰਘ ਬੀਥਿਰਕੈਂ੩੩॥ ਗਰ ਨੌਦਨ ਹੋਹਿ ਅਰੋਗ ਸਦ। 
ਬਿਘਨਾਂ ਨਹਿੰ ਬਕਾਪ ਸਕਾਹਿ ਕਦਾ। ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਭੋਜਨ ਖਾਂਹਿ ਘਨੇ। 

ਉਰ ਮੋਦਤਿ ਬਿੰਦ ਅਸੀਸ ਭਨੇ॥੩੪॥ ਪੁਨ ਦੀਨਨ ਦਾਨ ਦਯੋ ਧਨ ਕੋ। 
ਗਨ ਹੋਤਿ ਕਏ ਨ ਕਰੀ ਗਨ ਕੋ।ਸਭਿਹੰਨਿ ਦਯੋ ਹਰਖੰਤਿ ਭਏ।ਜੇਕਾਰ 
ਉਚਾਰਤਿ ਨਾਦ ਬਯੋ॥੩੫॥ ਬਹਰੋ ਗੁਰ ਹੋਇ ਤਯਾਰ ਚਲੋ। 
ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਨ ਭਲੇ । ਉਚਵਾਇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੈਬੂਹ ਲਯੋ । ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ 
ਨੌੰਦਨ ਸੈਗ ਥਯੋ॥੩੬॥ ਪਿਤ ਕੇਰ ਸਥਾਨ ਮਹਾਨ ਮਹਾਹਿਤ ਪੂਜਨ ਕੇ 
ਚਲਿ ਜਾਤਿ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗਰ ਅੰਚਰ ਡਾਰਿ” ਖਰੇ । ਪਿਤ ਧਜਾਨ ਕਰੇ 
ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਗੀ। “ਰੱਖਣ ਦੀ। ਤਮਤੀਂ ਦੇ । $ਕੋਈ ਥੁੜਾ ਨਾਂ ਰਹੀ । “ਵੋਲਾ 
ਕਰਕੇ । #ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । “ਪੱਲਾ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਕੇ । 

__ #ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੇ ਟੋ' ਚਾਰੇ ਵਰਨੀਂ ਦ ਇਕ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਾਦ 
ਲਕਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਕਦਿ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖ ਆਏ ਹਨ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਤੈਦ ਕਰਨਾ ਕਵਿ ਜੀ 

ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਸਤਗਾਂ ਆਖੇਪਕ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ । 



__ਤ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____(੨੦੩੪) _ਰਸਿ੩(ਅੰਊ੩੧ ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ॥੩੭॥ਕਰਿ ਬੈਂਦਨ ਦੋਸ਼ ਨਿਕੈਦਨ ਕੌ।ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੋਬਿੱਦ 
ਝਨ ਕੌ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਮਾਥ ਫਿਕਾਇ ਦਯੋ। ਬਯ ਦੀਰਘ ਕੋ ਬਰ ਜਾਚ 

ਲਯ॥੩੮॥ਕਰ ਜੋਰਿ ਖਰੇ ਅਰਦਾਸ ਭਈ।ਧਰਿ ਭਾਉਪੁਦੱਛਨ ਫੇਰ ਦਈ। 
ਬਹੁ ਨੰਮੁ ਭਏ ਗੁਰ ਪੂਜਿ ਵਿਰੇ' । ਜੁਤ ਮੈਗਲ ਕੇ ਉਤਸਾਹ ਕਰੇ ॥੩੯॥ 
ਨਿਜ ਧਾਮ ਬਿਥੈ ਪੁਨ ਆਇ ਗਏ। ਬਹੁ ਗਾਵਤਿ ਗੀਤ ਅਨੰਦ ਭਏ। ਬਹੁ 
ਭਾਂਤਿ ਸੁ ਬਾਦਿਤ ਬਾਜਤਿ ਹੈ'। ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਸੁ ਮੰਗਲ ਸਾਜਤਿ ਹੈਂ॥੪੦॥ਬਹ 
ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰਮੋਦਤਿ ਹੋਵਤਿ ਹੈਂ। ਨਰ ਨਾਰਿ ਖੁਸ਼ੀ ਉਰ ਜੋਵਝਿ ਹੈਂਸਲਘ ਦੰਦ- 
ਭਿ ਕੀ ਧੁਨਿ ਬਾਜ ਰਹੀ। ਨਹਿੰ ਕਾਨ ਪਰੈ ਕਛ ਬਾਤ ਕਹੀ॥੪੧॥ਸ਼ਰਨਾਇ 
ਨਵੀਰਨਿ ਹੋੜਿ ਧੁਨੀ । ਗਨ ਭਾਵ ਕਲਾਵਤ ਗਾਇ ਗਨੀ । ਕਵਿ ਛੈਦ 
ਬਨਾਇ ਸੁਨਾਵਤਿ ਹੈ' । ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਬਾਂਛੜਿ ਪਾਵਤਿ ਹੈਂ॥੪੨॥ ਬਡ ਹੌਰ 
ਕੁਲਾਹਲ ਹੋਵਤਿ ਹੈਗੁਰਹੇਰਿ ਕਲੂਖਨਿ ਖੋਵੜਿ ਹੈਂ। ਬਡਭੀਰ ਭਰੀਨਰ 
ਨੰਗੰਨ ਕੀ। ਬਹੁ ਮੰਗਲ ਰੀਡਿ ਉਚਾਰਨਿ ਕੀ॥੪੩॥ ਨਿਜ ਨੌਂਦਨ ਰੀਗ 
ਨਿਹਾਰੰਤ ਹੈ । ਧਨ ਲੋ ਸਿਰ ਪੈ ਬਹੁ ਵਾਰਤਿ ਹੈ। ਗਨ ਮੰਗਤ ਕੌ ਪਿਖਿ 
ਦੇਵਤਿ ਹੈਗਨ ਆਸ਼ਿਖ ਮਾਧੁਰਲੇਵਤਿ ਹੈ॥੪੪॥ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੈਦ ਮਨਿੰਦ 
ਮਹਾਂ। ਉਛਲਜੋ ਜਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਨੰਦ ੜਹਾਂ'। ਨਰ ਨਾਰਿ ਭਏ ਜਲਜੈੜੁ 
ਸਭੈ । ਦਮ ਹੋਭਿ ਕੁਲਾਹਲ ਕੂਰ ਤਬੈ॥੪੫॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਦੇ 
ਲਿ॥.  -`  ” " ” ਬਲ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਇ੍ਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਨਸਿ ਦੋਸ ਬਿਤੀਤ। ਨੌਦਨ ਹਰਿ 
ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਤਨ ਬਿਲੀਦ ਮੁਦ ਚੀਂਤ'॥੧॥ ਹਾਕਲ ੬੮ ॥ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤ ਬਿਲੋਕ 
ਬਿਚਾਰੈਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਅਜਨ ਇਮ ਉਰਧਾਰੈਂ।- ਚਣਸਾਲ£ ਬਿਸਾਲ ਬਿਠਾਵੈਂ। 
ਤਹੈਂ ਬੈਠਤਿ ਬਿੱਦਕਾ ਪਾਵੇਂ॥੨॥ਕਿਸ ਥਾਨ ਪਠੈਂ-ਸ ਬਿਚਾਰੀਪਨ ਮਨਮੈਂ 
ਬੈਸੈ ਧਾਰੀ।-ਜੋ ਹਮਰੋ ਭ੍ਰਾਤ ਬਡੇਰੋ ਉਰ ਸਰਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਘਨੇਰੋ॥੩॥ ਸ਼ੁਭ 
ਮਹਾਂਦੇਵ ਜਿਸ ਨਾਮੂ-। ਚਲਿ ਗਏ ਤਿਸੀ ਕੇ ਧਾਮ! ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਸਾਦਰ 
ਬੈਸੈ। ਬਲਦੇਵ'ਅੱਗ੍ਰ ਹਰਿ“ਜੈਸੇ॥੪॥ਮ੍ਰਦੁ ਬਿਨੈਸਪੁੰਮਾਂਬਖਾਨੇ/ਤੁਮ ਕਾਤਾ 
ਅਹੈ ਮਹਾਨੇ।ਸਮ ਪਿਤਾ ਸਦੀਵ ਹਮਾਰੇਗਨ ਅਉਗਨ ਕੌ ਨ ਚਿਤਾਰੈ॥੫॥ 
_ ਪੂਜਕੇ ਮੁੜੇ । ੧(ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦ ਤੋਂ] ਤਗੰ ਸਮੂਰ ਅਲਵ ਰੁਪ ਜਲ ਉਛਲਿਆ । _ਖੁੱਤਰ ਹਚਰੋਵਿੰਦੇ ਜੀ ਦ ਸਗੀਰ ਤੇ ਪੂਮੈਨ ਮਨ (ਦੇਖਕੇ) । “ਬਿਲੋਕ” ਪਦ ਅਗਠਗੇ ਤੁਕ 
ਵਿਚ ਹੈ । (ਅ) ਸਰੀਰ ਵਧਦਾ (ਦੇਖਕੇ) ਚਿਤ ਵਿਚ ਪੁਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । $ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ । 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵਡ ਬਾਂਝ  । “ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । ___ #੫੪-ਸਮੇੜ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੩੫) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੨੧. 

ਹਰਿ ਗੋ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰ।ਗਨ ਬਿਘਨ ਬਿਦਾਰ ਉਬਾਰ।ਅੰਬ ਲਾਯਕ 

ਪਠਬੇ ਸੋਉ।ਜੋ ੋ  ਬਿੱਦ ਲੇਵਹਿ ਕੋਉ॥੬॥ਤੁਮ ਆਪ | ਦੇਹ ਫੁਰਮਾਈ।ਹਿਤ 

ਬਿੱਦੜਾ ਜਹਾਂ ਪਠਾਈ। ਸਨਿ ਮਹਾਂਦੇਵ ਮੰਤਿ ਦੀਹਾ' । ਕਹਿ “ਕਰਹ ਨ 
ਅਨਤੈ ਈਹਾ॥੭॥ਜਿਨ ਦੀਨਸਿ ਪੁੱਤ ਤੁਮਾਰਾ।ਜਟ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਧਿ ਉਦਾਰਾ। 
ਸਮਹੱਥ ਮਹਾਂ ਜਿਸ ਮਾਂਹੀ । ਕਹਿ ਬਾਕ ਅੰਨਥਾਨਾਂਹੀ ॥੮॥ ਬਡ ਕਰਾ- 

ਮਾਤ ਮਹਿ ਪੂਰਾ । ਗਨ ਹੜਨਿ ਬਿਕਾਰਨਿ ਸੂਰਾ” ਆ 
ਬਿਠਾਵਹ।ਜਿਮ ਚਾਹਹ ਤਥਾ ਪਢਾਵਹ!॥੯॥ਸੁਨਿ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੀਬਾਨੀ 
ਅਰਜਨ ਸਾਦਰ ਮਾਨੀ । ਸਿਖ ਪੰਚ ਸਮੀਪ ਹਕਾਰੇ । ਭਿਨ ਸੈਗ ਸ ਬਾਕ 
ਉਚਾਰੈ॥੧੦॥“ਜਹਿੰ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਬਾਸ।ਚਲਿ ਜਾਹੁ ਤਿਨਹ ਕੇਪਾਸ। 

ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਿਹੋਰਹ ਤਾਹੀ । ਕਰਿ ਨਮੋ ਕਮਲ ਪਗ ਪਾਹੀ ॥ ੧੧ ॥ ਪੁਨ 
ਲੀਜੈ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ । ਤੁਮ ਕੌ ਨਿਜ ਪਾਸ ਹਕਾਰਾਂ। ਸਨਮਾਨ ਸਹਤ ਲੋ 
ਆਵ।ਅਬਿ ਤੂਰਨ ਤਹਿ ਚ਼ਲਿ ਜਾਵੋ॥੧੨॥ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵ। 
ਚਲਿ ਗਏ ਹੁਤੋ ਜਿਸ ਥਾਵਾ। ਮਿਲਿ ਤਿਸੇ ਬੈਂਦਨਾ ਕੀਨੀ। ਗੁਰ ਆਝਿਸੁ 
ਪੁਨਿ ਕਹਿ ਦੀਨੀ॥੧੩॥ ਸੁਨਿ ਬੁੱਢਾ ਥਿਕਸਜੋ ਅੰਗ। ਉਠਿ ਭਯੋ ਤਿਨਹ 
ਕੇ ਮੈਰਗਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਹਾਂ ਬਿਰਾਜੇ। ਜਿਨ ਗਿਰਾਂ ਸੁਨੇ ਅਘ ਭਾਜੇ॥₹੪॥ 
ਤਹਿੰ ਬੁੱਢਾ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਯੋ । ਪਦ ਪੰਕਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਗੁਰ ਦੇਖਿ 
ਤਬੈ ਹੁਇ ਠਾਂਵੇਸਨਮਾਨਤਿ ਆਨੰਦ ਬਾਵੇ॥੧੫॥“ਤਨ ਕੁਸ਼ਲ ਅਨੰਦ 
ਤੁਮਾਰੇ । ਚਿਤ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਂ ਰਚਕੋ ਉਦਾਰੇ । ਉਪਕਾਰ ਹੇਤੁ ਭੁਮ ਦੇਹਾਂ। ਉਰ 
ਆਂਤਮਗਕਾਨ ਅਛੇਹ/॥੧੬((ਸੁਨਿ ਬੁੱਢੇਬਾਕ ਬਖਾਂਨਾ“ਤਨ ਮਾਨੁਖ ਤੁਮ 

ਨੇ ਠਾਨ/ਜਗ ਜਾਤਿ ਨਰਕ“ਦੁਖ ਪਾਏਤਿਨ ਹੇਤੁ ਉਓਧਾਰਨ ਆਏ॥੧੭॥ 

। ਛਪਿ ਰਹੇ ਅਲਪਮਤਿ ਹੀਤੇਬਧਿਵੈਤ ਲਥੈ ਸਭਿ ਲੀੜੇ) ਗੁਰ ਤਬਹਿ 
ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗਾਯੋ। ਮਨ ਪੰਚ ਤੋਲ ਕਰਿ ਲਜਾਯੋ ॥ ੧੮ । ਰਖਿ ਬੁੱਢੇ ਪ੍ਰਾਂਝ 
ਅਗੇਰੇ । ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ ਭਨੋ ਤਿਸ ਬੇਰੇ।“ਏਹ _ਸਕਲ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬ੍ਰੜਾਓ।ਹਰਿ 
ਗੋਵਿੰਦ ਆਪਿ ਪਢਾਓ॥੧੯॥ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁ ਬਿੱਦਜਾਦੀਜੈ।ਸਿਸਉਪਰਕਰੁਨ' 
ਕੀਜੈ।ਪੱਟੀ ਲਿਖਿ ਪੋਤੀ' ਸਾਰੀ।ਸਿਖਰਾਵਹ ਮੁਖਹੁ ਉਚਾਰੀ? ॥੨੦॥ ਪੁਨਿ 
ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਦੇ ਭਾਖਾ/ਮੈਂਜਾਟ;ਘਾਸ ਕੋ ਰਾਖਾਂ।ਮੁਝ ਪਵਨੋ ਕਛੂ ਨ ਆਵੇ। 
“ਬੜੀ ਮਤਿ ਵਾਲੇ । "ਹੇਰ ਦੀ ਇੱਛਾ । “ਖਾਲੀ । ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ । 

“ਨਰਕ ਜਾਂਦਾ । ੬ਥੋੜੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ । #ਨਿੰਮਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਲੈ ਸਰੇ ਦੰਭ 
ਏ ਆਪ ਕਾਰਦਾਰ ਹਨ । ਅਪਣੋ ਟਿੱਥਾਣੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ।ਜ਼ਅਢਾਫੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਬ ਦਿ ਪੂਰਨ ਪਦ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸ 
ਹਨ, ਤੇ ਅਨਿੰਨ ਸਿ੧ ਹਨ । 



ਰ ਤੀ ਚ ਪੁਰਾਪ ਪਰਲ । ਰੀ ਰ ਇ ਅੰਸੂ ੩੧. 

ਕਾ ਦਹਿ ਸਿਖਾਈ'। ਅਰਜਨ ਜਨ ਕਰਿ ਵਖੀ। ਗਮ ਸਜ 
ਸ਼ਕੜਿ ਕੋ ₹੧॥੨੨॥ਅਸ ਵਸਤ ਕੌਨ ਜਗ! ਮਾਂਹੀ।ਜੋ ਤੁਮ ਕਹ ਆਵਤਿ 
ਨਹੀ।ਨਹਿੰ ਆਇ ਜੁ ਰਿਦੈ ਤੁਮਾਰੇ। ਸੋ ਭਈ ਨ ਜਗਤ ਮਬਾਰੇ॥੨੩॥ਜੋਂ 
ਭਈ ਪ੍ਰਪੰਚਹਿ ਮੱਧੇ/ਸੋ ਤੁਮਹਿ ਬਿਦਤਿ ਸਕਿ ਸੁੱਧੇਨਹਿੰ ਕੀਜਹਿ ਅਪਰ 
ਵਲਾਉ£ ।ਸਰਬੱਗਯ ਤਤੱਗਯ “ਸਦਾਉ ॥੨੪॥ਸ਼ੁਭ ਦਯੋਸ ਮਹੂਰਤ”ਂਆਜੂ। 
ਜੋ ਕਰਿਯ ਸੁ ਪੁਰਵੈ ਕਾਜੂ। ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੂ। 1 ਦਿਹੁ ਬਿੱਦ੍ਯਾ 
ਅਬਿ ਅਭਿਰਾਮੂ॥੨੫॥ਜਸੁਸਤਿਗਰ ਜਬਹਿਬਖਾਨਯੋ।ਤਬਿ ਬੱਢੇ ਸਾਹਿਬ 
ਮਾਨਨੋ।ਉਰ ਹੁਇ ਪ੍ਸਾਦਿਂ” ਤਤਕਾਲਾ।ਵਰਤਾਇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਿਸਾਲਾ॥੨੬॥ 
ਗੁਰ ਅੱਗ ਨਿਵਾਯੋ ਮਾਥਾ। ਗਹਿ ਪਟੀਆ ਅਪਨੈ ਹਾਥ।ਸਭਿ ਪੈਂਤੀ ਲਿਖਿ 
ਕਰਿ ਦੀਨੀ । ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਕਰ ਲੀਨੀ॥੨੭॥ ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਥਮੈ, ਓਅੰ- 
ਕਾਰਾ।ਸੰਤਿਗੁਰੂ ਪਰਸਾਦਿ“ਉਚਾਰਾ। ਸਭਿ ਅੱਖੜਰ ਆਦਿ ਉਕਾਰਾ'। ਪਠਿ 
ਲੀਨੇ ਅੰਤ ੜਕਾਰਾ॥੨੮॥ਦਿਨ ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਤਿ ਭਏ ਏਤ। ਪੁਨ ਦਜੋਸ 
ਦੁਤੀ ਕਰਿ ਚੇਤਾ । ਪਠਿ ਲੀਨਿ ਮੁਹਾਰਨਿ ਸਾਰੀ। ਲਗ ਲਾਗੇ ਜਥਾਂ 
ਉ ਚਾਰੀਂ॥੨੯॥ਦਿਨ ਤਿ੍ਤੀਏ ਪਾਵਤਿ ਨਾਂਵੇ। ਜਿਮ ਬੱਢਾ ਬਾਕ ਅਲਾਵੈ । 
ਪਟੀਆਂ ਲਿਖ ਨਾਵਨਿ”ਪੂਰੀਮੁਖ ਬਾਨੀ ਉਚਰਤਿ ਰੂਰੀ ॥੩੦॥ ਸਭਿ 
ਬਿੱਦਜਾ ਕਾਰਨ ਜੋਈ''।ਲਗਿ ਪਢਨਿਗੁਰਮੁਖੀ ਸੋਈ।ਤਨੁ ਮਾਨੁਖਧਾਰਜੋ 
ਜੇਸੈਨਿਰਬਾਹ ਸ੍ਰਾਂਗ ਕਹੁ ਤੈਸੇ॥੩੧॥ਪਨ ਧੋਬੀ ਪਢਨਿ ਸ ਲਾਗੇਂ"ਸਭਿ 
ਦੇਖੱਤ ਅਚਰਜ ਪਾਂਗੇ । ਨਹਿ ਮਹਿਮਾ ਜਿਨਹੁੰ ੫ਛਾਨੀ । ਤਿਨ ਭਈ 
ਬੁੱਧਿ ਬਿਸਮਾਨੀ॥੩੨॥ ਕੁਛ ਦੇਰ ਨ ਲਾਗੀ ਐਸੇ।ਜਨੁ ਪਵੇ ਪ੍ਥਮ;ਪਢਿ 

ਹਦ - ਦਵਾ” ਤਦ ਤਰਾ. ਕਰਜ਼ ,ਮੁਦ==ਰਨ-<>---=ਖ੦=ਘੇ==ਲ====ਗਤਲਤਲਨਨਤਨਨਨਤਲਾਕ 

"ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ ਹੋ । “ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇਵੇ । ੧(ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਾਲਾ) ) ਟਲਾਵਾਂ । ,“' ? “ਸਭਿ ਕੁਛ 
ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੱਤ ਨ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ“ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਪ੍ਸੰਨ#ਰਾਵ, ੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਸਾਦਿ । 
26 ਤੇਂ ਆਦਿ।੯ ਚ 'ੜ ਤਕ । ਜਿਵੇ ਲਗਾਂ ਮਾੜ੍ਰਾਂ ਲਗੀਆੰ ਸਨ (ਅ) ਜਿਵੇ ਲਗਾਂ 
ਲਾਕੇ ਉਚਾਰੀਦੀ ਹੈ । ““ਨਾਵਿਆਂ ਨਾਲ । "ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ । 

“ਇਥੇ ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤਾਰਿਆਂ ਨਛੇੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਗੇਣਤੀ ਤੇ 
ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਆਪਨੇ ਬਰਕਤਵੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ: ਸੈ ਸ਼ੁਡ ਮਹੂਰਤ । ਇਸ ਰਾਸ ਦੇ ਅੰਸੂ ੩੨ 
ਦੇ ੨੨ ਤੇੱ 1 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਕਢਿ ਜੀ ਆਪ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਟ ̀ ਜੀਭੈ 
ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ (ਤਾਰਿਆਂ ਨਿਛੱਤ੍ਰਾਂ ਵੀ ਗੋਣਤੀ ਵਾਲੇ) ਮਹੁਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੱਖਦੇ ਸਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _ ( ੨੦੩੭) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ 3੧, 

ਤੈਸੇ । ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸਨਤਿ ਅਨੰਦੇ।ਸੁਤ ਬਾਚਕ"ਭਯੋ ਬਿਲੈੰਦੇ॥੩੩॥ ਜੋ 

ਲੋਕਰਿ ਹਾਬ ਪਢਾਵੈਂ । ਤਤਕਾਲ ਸੁ ਬਾਚ ਸੁਨਾਵੇ । ਪੁਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 

ਮੰਗਾਯੋ।ਸਭਿ ਬੁੱਢੇ ਅੱਗ ਰਖਾਯੋ॥੩੪॥ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਪਦ ਪਰ ਡਾਂਰਾਗੁਰ 

€ਕੀਨਸਿ ਬੱਧਿ ਉਦਾਰਾਂ । ਸਭਿ ਬਿੱਦਕਾ ਰਿਦੈ ਬਸਾਈ” । ਭੇ ਨੰਮਰ ਤਿਸੇ 

ਅਗਵਾਈ॥੩੫॥ਸਗਿ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਬਰਤਾਵ।ਪਕਵਾਨ ਮਹਾਂ ਮਨ ਭਾਵ। 

ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨਿ ਧਨ ਲੀਨ॥ਗਨ ਦੀਨਨ ਦਾਨ ਸੁ ਦੀਨਾ॥੩੬॥ਉਤ- 

ਸਾਹ ਕੀਨਿ ਤਿਸਕਾਲ।ਲਘ ਦੌਦਭਿ ਬਜੇ ਬਿਸਾਲਾ। ਸ਼ਰਨਾਇ ਸੁ ਝਾਂੜ' 

ਨਵਫੀਹੈ।ਬਝ ਬੱਜੀ ਧੌਂਸਿ ਗਹੀਰੈ॥੩੭॥ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪ੍ਰਿਯ ਲਾਰ/ਅਵ- 

ਲੋਕਤਿ ਨਰ ਬਡਭਾਗੇ । ਤਬਿ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਉਰ ਬਿਸਰਯੋ ਸਭਿ 

ਬੈਰਾਗੇ॥੩੮॥ਭਰਿ ਅੰਕ ਬਦਨ ਅਵਿਲੌਕੇਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੁਕਤਿ ਨਹਿ ਰੋਕੇ। 

ਉਰ ਹਿਤ ਕਰਿ ਸੂੰਘਤਿ ਮਾਬਾ।ਬਰ ਦੇਤਿ ਭਯੋ ਹਿਤ ਸਾਬ॥੩੯॥ “ਬਡ 

ਬੀਰ, ਕਸਹੁ ਕਟਿ ਭਾਬਾਂ । ਗਰ ਖੜਗ,ਧਨੁਖ 'ਦਿੜ੍ਹ ਹਾਥ। ਰਿਪੁ ਮਾਰਹੁ 

ਕਰਿ ਘਮਸਾਨਾ । ਨਹਿ ਪ੍ਰਤਿ ਭਟ ਹੋਵਹਿ ਆਨਾ॥ ੪੦॥ ਕਰਿ ਸੈਘਰ 
ਸ਼ੱਤਨਿ ਮਾਰੋ। ਜਸੁ ਪਸਗੰਹ ਬਿਜੈ ਤੁਮਾਰੋਬਲ ਅਤੁਲਤ ਬਾਹੁ ਬਿਸਾਲਾ 
॥ `ਹਇ ਦੀਰਘਡੀਲਕ੍ਰਿਪਾਲਾ॥0੪੧॥ਕਬਿੱਤ॥ਜੈਂਸੇ ਰਾਮਚੇਦ ਪਰਕੰਸਕ” 

ਮਨਿੰਦ ਬਰ ਹੋਇ ਕੈ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਨ ਬਿੱਦਕਾ ਸਿਖਰਾਇ ਕੌ । ਦੀਨੇ ਬਰ 

ਔਰਸਭਿ ਮੰਤ੍ਰ ਸਿਰਮੌਰ ਜੇਤੇ ਅਖਿਲ ਪਢਾਏ ਤਾਤਕਾਲ ਚਿਤ ਚਾਇਕੇ। 
ਤੈਸੇ ਹਰਿ ਗੋਖਿੰਦ ਬਿਲੰਦ ਬਿੱਦਕਾ ਦਈ ਸੈਭਿ ਔਰ ਬਰ ਕਹੇ ਉਰ ਪ੍ਰੰਮ 

ਉਮਗਾਇ ਕੈ। ਬੁੱਢੇ ਹ੍ਰੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੁਭ ਆਸ਼ਿਖ ਬਖਾਨੀ ਖੈਨ;ਭਯੋ ਉਤਸਾਹ 

ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ਿ ਰਹਜੋ ਛਾਇਕੈ ॥੪੨॥ ਦੋਹਰ॥ ਬਿੱਦਯਾ ਦਈ ਸਿਖਾਇ ਸ਼ੁਭ” 

ਬਾਨੀ ਪੰੜ੍ਰਬੇ ਕੇਗ ਬਾਚਕ ਹੋਏ ਸਕਲ ਕੇ ਪਢਤਿ ਨ ਲਾਵਤਿਦੇਰ॥੪੩॥ 

ਸ਼ਸਤਨ ਕੀ ਬਿੱਦਕਾ ਮਹਾਂ ਤਿਸਕੋ ਬਰ ਦੇ ਦੀਨਿ । ਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾਗੰਨ 

ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਐੱਚਨਿ ਧਨੁਖ ਪ੍ਰਬੀਨ॥੪੪॥ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿਸਿਪਰ ਗੰਹ 

ਤਨ ਬਚਾਇ ਕਰਿ ਦਾਵ। ਇਤ ਉਤ ਹੋਵਨਿ ਸਮੁਖ ਪੁਨਿ ਗਨ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ 
ਕਰਿ ਘਾਵ' ॥੪੫॥ ਸ੍ਰੋਯ॥ ਹੋਨਿ ਮਹਾਂ ਅਸਵਾਰ ਤੁਰੇਗਮ ਦੀਰਘ ਛਾਲ 

੧ਪੜ੍ਨੇ ਵਾਲਾ । “ਬਾਂਬੇ, ਵੱਤੇ ਛੈਣੇਂ । “ਹੇਰ (ਤੁਹਾਡੇ) ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 

[ਸੌਸਾ, ਅਪਨ ਦਾ ਸਰਮਾਂ]। "ਵਿਸ਼ਵਾਂ ਮਿੱਤ । “ਕਾਰ ਕਰਨਾ । ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾਂ । 
ਘੀ:=ਸਲ । 



__ਸ੍ਰੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ ੧੮... ਆ... 
ਕੁਦਾਇ ਭਜਾਵੈ । ਚੈਰਨ,ਮੰਭਲ ਕੋਰ ਕੁਮਾਵਨਿ,ਲੈ ਬਰਛਾ' ਅਰਿ ਓਰ 
ਚਲਾਵੈਂ। ਹਾਥ ਤੁਵੈਗ'ਗਹੈਂ ਕਰਿ ਤਜਾਰ, ਪਲਾਵਤਿ ਜਾੜਿ' ਛੁਟੇ ਰਿਪੁ 
ਘਾਵੈਂਗਔਰ ਜਿਤੇ ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਜੋ ਬਰ;ਦੇਤਿ ਕਯੋਸੁ ਕਰੇਬਿਨ ਆਵੈ” 
॥੪੬॥ਦਜੋਸ ਪਤੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੋਦ, ਬਿਲੋਦ ਸਰੀਰ ਅਨੰਦ ਬਿ੍ਧਾਵੈ । 
ਨੰਦਨਕੋ ਪਿਖਿ ਗੈਗ ਉਮੰਗਤਿ, ਆਪ ਸਨ ਨਿਜ ਪਾਂਸ ੫ਢਾਵੇਂ' । ਗੋਦ 
ਬਿਠਾਇ ਪ੍ਰਮੋਦਤਿ ਹੈ“ਅਤਿ ਪ੍ਰੋਮ ਵਧੜੋ ਸੁਨਿ ਕੈ ਬਲਿ ਜਾਵੈ ਚਾਹਤਿ ਹੈ 
ਕਸ਼ਲੀ ਸੁਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ-ਲੈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇ ॥ &੭ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 
ਇਮ ਦਿਨ ਪਤਿ ਉਤਸਾਹ ਜੁਤ ਬਧਤਿ ਸਰੀਰ ਬਿਲੌਦ । ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 
ਚਕੌਰ ਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੈਦ ॥੪੮॥ ਇਤਿ ਲੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ 
ਤ੍ਰਿੜਿਯ ਰਾਸੇ "ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਪਢਨਿ? ਪੂਮਿਗ ਬਰਲਨੰ ਨਾਮ ਇਕ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੩੧॥ 

੩੨ ਤਿਆਰ ਪਿ 
ਦੋਹਰਾ॥ਪੌੰੜਾ ਮੋਖਾ ਸਿਖ ਹਤੋਸ਼੍ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸਸਵੇ ਗਰਨਿ 
ਕੌ ਸਿੱਖੀ ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੧ ॥ ਰੌਂਪਈ॥ ਪੰਡਿਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਇਕ ਆਵਾ । 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸੋ ਪਾਸ ਟਿਕਾਵਾ। ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਬਿੱਪ੍ਰ ਬਿਸਾਲਾ ।-ਕਰੰ 
ਸੁਨਾਵਨਿ ਕਥਾ ਰਸਾਲਾ ॥ ੨॥ਪਾਛੇ ਦਛਨਾ ਲੇਵੇਂ ਮੌਖਦੇ ਹੈਂ ਗਕਾਨ ਰੁ 
ਸਤ ਸੈਤੋਖ-ਦਿਜ ਮਨ ਕੀ ਸਗਰੀ ਗੁਰ ਜਾਨੀ। ਰਾਖਯੋ ਨਿਕਟ ਰਹੜੋ 
ਸਖ ਮਾਨੀ॥੩॥ਕੇਤਿਕ ਮਾਸ ਥਿਤੇ ਜਬਿ ਪਾਸ। ਤਿਸੀ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਧਰਿ 
ਆਸਾਂ । ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿ “ਕਥਾ ਅਲਾਵਹੁ। ਬੇਦਨਿ ਕੀ ਉਪਨਿਸ਼ਧ” 
ਸਨਾਵਹ!॥੪॥ਦਿਜ ਸੁਨਿਹਰਖਜੋ ਲਾਗਜੋ ਕਰਨੇ।ਬ੍ਹਮ ਰੂਪ ਕੋ ਜਿਸਮਹਿੰ 
ਨਿਰਨੇ । ਕਬਾ ਹੋਤਿ ਨਿਤ ਨੇਮ ਧਰਾਈਂ।ਇਕ ਦਿਨ ਆਯੋ ਸਾਲੋਭਾਈ॥ 
੫॥ਅਨੰਨ“ਹੋਇ ਗੁਰ ਪਗ ਲਪ੫ਟਾਨਾ।ਅਤਿ ਆਦਰ ਤਿਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਠਾਨਾ। 
“ਸਾਲ ਹੈ ਮੁਝ ਪਰਮ ਪਿਆਰਾ।ਅਨੰਨ ਭਗਤ/ਗੁਰ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰ॥੬॥ਸਨਿ 
€ਅਨੰਨ” ਬਚ ਗੁਰਤੇ ਪੰਡਿਤ -ਹਮਹਿੰ ਅਨੰਨਤਾ ਕਜੋਂ ਨਹਿ ਮੰਡਤ"। 
ਵੇਦ ਸਿਧਾਂਤ ਕਥਾ ਜੁ ਸੁਨਾਵੈਂ।ਹਮ ਕੇ ਨਹਿ ਅਨੌਨ ਮੁਖ”ਂਗਾਵੈਂ-॥੭॥ 
ਪੰਡਿਤ ਮਨ ਮਹਿ ਐਸ ਬਿਚਾਰੀ ।-ਕਿਮ ਪਰਤਾਵਾ ਲਿਹੁ ਮਨ ਧਾਰੀ-। 
"ਗੋਲਾਕਾਰ ਫੋਰ ਕੇ ਬਰਛਾ ਲੈਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਮਾਕੇ । “ਬੰਦੂਕ । “ ਜਾਦਿਆਂ । #ਫ੍ਰ 
ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੀਤੇ ਦੇ (ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵਿਦਸਾ) ਆਵੇਗੀ । ਪਸਣਦੀ ਹੈ ਅਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਲੇ ਰ 
ਪੜ੍ਹਾਕੇ । ੬ਅਨੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । “ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਹਨ । "ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਭਾਵ, ਰੋਜ਼ । <ੰਕੇਵਲ 
ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ । “ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਨਪਣੇ (ਦੇ ਪ੮) ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀ' ਸ਼ਸ਼ੌਭਿਤ ਕਰਦੇ ਨੰ 

"ਘ੧--ਹਮ ਅਨੇਨ ਸਿੱਖਜ ਨਿਰਨ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੁਗਜ । ( ੨੦੩੯) ਗਾਸਿ ੩। ਲੰਨੂ 3 ੨. 

ਪੰਡਿਤ ਮਨ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਨੈ ਸੁਨਨਿ ਕਥਾ ਨਿਤ ਉੱਦਮ ਠਾਨਂ"।੮। 
ਹਤੀ ਸਮੀ੫” ਸ ਅਖਿਲ ਸੁਨਾਈ । ਗਰ ਬੁਝਯੋਆਗੇ ਸਮੁਦਾਈ । ਸੋਭੀ 

ਕੀਜੇ ਹਮਹੁ ਸ਼ਨਾਵਨਿ। ਬਿੱਪ ਭਨਜੋਪੁਸਤਕ ਇਸ ਬਾਵ ਨ॥੯॥ ਸਦਨ 

ਹਮਾਰੇ ਸਭਿ ਲਿਖਵਾਈ"। ਦਿਹ ਆਇਸ ਤੋਂ ਲੋਹੁੰ ਮੰਗਾਈ! । ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਹਯੋ“ਅਨਾਵਹ ਸਾਰੀ। ਉਪਨਿਸ਼ਧਨਿ ਪੁਨ ਕਰਹੁ ਉਚਾਰੀ? ॥੧੦॥ਸਨਿ 

ਦਿਜ ਨਿਜ ਸਤ ਲਗੋ ਪਠਾਵਨਿ। ਭਲੋ ਮਹਰਤ ਪਿਖਿ ਮਨ ਭਾਵਨ£ । 

ਪੂਜਾ ਕਰਿ ਗਣੇਸ਼ ਕੀ ਪਾਛੇ। ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸ਼ੁਕ ਕਰਿ ਗਮਨਜੋ ਆਫੇ॥੧੧॥ 

ਲੈ ਕਰਿ ਗਰ ਤੇ ਖਰਚ ਸ ਪੰਥ ਚਲਜੋ ਬਿੱਪ ਸੁਤ ਲੇਬੇ ਗ੍ਰੰਥ । ਖਰ£ 
ਸਨਮੁਖਿ ਹੁਇ ਦਾਏ'ਂ ਬਾਏ।ਸ਼ਬਦ ਕਰਯੋਅਪਸ਼ਗਨ ਦਿਖਾਏ॥੧੨॥ ਹਫਿ 
ਆਯੋ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਨਹੋ।ਬਿੱਪ ਬੁਲਾਇ ਬਾਕ ਬਰ ਭਨਮੋਭਗਤ %- 
ਨੰਨ ਕਹਾਵਤਿ ਪੰਡਿਤ।ਖਰ ਤੇ? ਜਾਤਾ ਕੀਨਸਿ ਖੰਡਤਿ॥੧੩॥ਗਣਪਤਿ 
ਆਦਿ ਪੰਚਾਂਗ'ਮਨਾਏ । ਤਿਨਪਰ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀ ਟਿਕਾਏ। ਸਿੱਖ ਅਨੌਨ 
ਭਗਤ ਹੈੱਮੇਗੇ। ਜੇ ਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਲੇਹੁ ਅਬਿਹੇਰੇ॥੨੪॥ਪੈੜੇ ਕੋ ਬੁਲਾਇਕਰਿ 
ਭਨਿਓਂ । ਦੇਸ਼ ਸੈਗਲਾਦੀ੫ ਜਿ ਸੁਨਿਓ । ਪ੍ਰਾਂਨ ਸੈਗਲੀ ਪੋਥੀ ਤਹਾਂ । 
ਲੇ ਆਵਹ ਗਮਨਹ ਮਗ ਮਹਾਂ॥॥੧੫॥-ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗਰ ਤਹਿ ਗਏ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਮਹਾਂ ਦਿੜ੍ਾਵਤਿ ਭਏ । ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਸਹਤ ਨਰ ਦੋਸ਼ ਤਿਸੀ ਕੇ । 
ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਨਸਿ ਨੀਕੋ॥੧੬॥ਸ਼ਰੀਨਾਨਕ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਿਸਾਲਾ।ਸੱਤਿ- 

ਨਾਮ ਦੇ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲਾ । ਜਿਮ ਤਾਂਹ ਗਏ ਕਰੀ ਜਿਮ ਲੀਲਾ/ਜਿਮ ਉਪ- 

ਦੇਸ਼ਮੋ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਸੁਸ਼ੀਲਾ।੧੭॥ਤਹਾਂ'ਪ੍ਰਸੇਗ ਸਗਲ ਇਹ ਜਾਨ । ਪ੍ਰਾਨ 

ਮੈਗਲੀ ਰਚਨਿ ਮਹਾਨੋ। ਹਮਰੋ ਸਿਖ ਆਵੈ ਤਿਸ ਦੀਜੈ।ਤਬਿ ਲਗਿ ਇਹ 
ਰਾਖਿਬੋ ਕੀਜੇ-॥੧੮॥ ਸਿਮਾਰ ਬਾਤ ਇਹ ਅਰਜਨ ਨਾਬਥਾ। ਪੇੜੇ ਕੋ ਕਹਿ 

ਦਈ ਸ ਗਾਥਾ । ਲਿਖਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਮ ਭਾਧਗੁਰ ਪ੍ਸਨ ਹ੍ਰੋ ਕਰ" 
ਰੀ ਪੋਥੀ ਤਿਸ ਬਾਈ? ਰਾਹ ਹਕੀਕਤ ਸਕਲ 

੧ਕਬ' ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਿਤ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । “(ਜੇ ਪੋਥੀ) ਪਾਸ ਸੀ । "ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ । 

੪,(ਨੁ ਭਾਂਵਦ, । “ਰਾਹ ਦਾ । ੬ਗਧ । “ਖੋਤੇ (ਦੇ ਸ਼ਬਦ) ਤੋਂ ਹੀ । “ਗਣੈਸ਼ ਆਦਿ ਮਨਾਏ 

ਤੇ ਪੱਤ੍ਰੀ (ਤੋਂ ਤਿੱਥ ਵਾਰ ਸੋਧੇ) (%) ਗਣੇਸ਼ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਾਕੇ। ਉਹ 
ਪੰਚ ਐਗ (ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ) ਏਹ ਹਨ/-ੌਭੇ, ਹੱਥ) ਮੱਥਾ, ਧਰਤੀ ਕੈ ਟੋਕ ਕੇ ਵੇਰ ਅੱਖ 

ਦੇਲਤ। ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਮ੍ੀਹੋਂ' ਕਹਿਣਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ । <ਸੀਲ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ । "“ਤਿਥੋਂ 

ਦਾ। `' ਹੱਥ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਚਜ । (੨੦੪੦) ਰਾਸਿ ੩ । ਲੰਤੂ ੩੨, 
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ਸਨਾਈ/ਪੋਥੀ ਦੇਹਿ ਸੁ ਖੋਲਹ ਨਾਂਹੀ।ਹਟਟ, ਲੋਹ" ਆਵਹੁ ਹਮ ਪਾਹੀ॥ 
੨੦॥ਇਕ ਸਿਖ ਰਾਖੇ ਪੈਸੇ ਪਾਂਗਸੋ ਖਰਚੀ ਦੀਨੀ ਗੁਰਸਾਦ/ਸਗਰ ਬਾਂਤ 
ਸਮਝਾਇ ਪਠਾਯੋ। ਸਨਿ ਆਇਸੁ ਤਤਕਾਲ ਸਿਧਾਯੋ॥੨੧॥ਪੰਡਿਤ ਕੋ 
ਦਿਖਾਇ ਤਬਿ ਕਹਮੋ । “ਗਮਨਜੋ ਸਿੱਖ ਭਲੇ ਤੈ' ਲਹਯੋ । ਵਾਰ ਮਹੁਰਤ 
ਤਿਥਿ ਨਾਹਿ ਪੂਛ। ਬਿਨਾ ਖਰਚ ਤੇ ਮਨ ਨਹਿ ਡੂਛਾ॥੨੨॥ਨਿਸ਼ਚਾਏਕ 
ਕਰਨਿ ਅਰਦਾਸ । ਨਿਤ ਜਾਨਹਿ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਭਗਤ ਅਨੰਨ 
ਕਹਾਵਤਿ ਐਜੇਗਰਥਿਨ ਅਪਰ ਨ ਮਾਨਹਿ ਕੈਸੇ॥੨੩॥ਗਨ ਦੇਵਨਿਪਰ 
ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਰ। ਤਜਜੋ ਸੋਪਿ ਸੁਨਿ ਰਵ ਖਰ ਕੇਰਾ” । ਪ੍ਰਭੁ” ਗੁਰਦਾਸ 
ਭਾਈ ਪਤਿ ਗਾਇ/ਯਹਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਕੇ ਕਬਿਤ ਬਨਾਇ!॥੨੪॥ ਸਨਿ ਭਾਈ 
ਜੁਗ ਕਥਿਤ ਬਨਾਏ।ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਪਰਿਥਾਇ ਸੁਹਾਏ।ਸੋ ਅਥਿਇਸਥਾਂ 
ਲਿਖੈਂ ਬਨਾਈ । ਪਠਿ ਕਰਿ ਜਾਨੋ ਗੁਰ ਸਿਘ ਭਾਈ ॥੨੫ ॥ 

ਡਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਚ ॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਚੈਸਨੋ ਅਨੰਨ ਬ੍ਰਹਮੰਨ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਗੀਤਾ 
ਭਗਵਤ ਸ੍ਰੋਤ ਏਕਾਕੀ ਕਹਵਈ ॥ ਤੀਰਥ ਧਰਮ ਦੇਵ ਜਾਤ੍ਰਾ ਕਉ ਪੰਡਿਤ ਪੂਛ 
ਕਰਤ ਗਵਨ ਸੈ ਮਹੂਰਤ ਗੁਧਾਵਈ ॥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਸ ਗਰਧਬ ਸ੍ਰਾਨ ਸਗਨਿ ਕੈ ਮੈਂਕ' 
ਉਪ ਰਾਜਿ ਕੈ ਬਹੁਰ ਘਰਿ ਆਵਈ ॥ ਪਤਿਝ੍ਰਤ ਗਹਿ ਰਹਿ ਸਕਤ ਨ ਏਕਾ ਟੇਕਾਂ“, 
ਦੁਬਿਧਾ ਅਛਤ, ਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵਈ ॥ ੪੪੭ ॥ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੈਗਤਿ ਮਿਲਾਪ ਕੋ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੋ, ਪਤਿਬਤ ਏਕ ਟੇਕ, ਦੁਬਿਧਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ ॥ ਪੂਛਤ ਨ ਜੇਤਕ ਅਉ ਬੇਦ 
ਥਿਤਵਾਰ ਕਛੁ ਗਿਹ ਅਉ ਨਿਛ੨ ਕੀ ਨ ਮੈਕ ਉਰਧਾਰੀ ਹੈ ॥ ਜਨਤ ਨ ਸਗਨ, 
ਲਗਨ, ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ, ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਨੇਹ ਨਿਹੈਕਾਰੀ ਹੈ।ਸਿਖ ਸੈਂਤ ਬਾਲਕ€ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਿਪਾਨਕ ਹੁਦਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਬ੍ਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ਹੈ । ੪੪੮ ॥ 

ਚੌਪਈ[ਨਿਰਨੈ ਕਰਿ ਦਿਜ ਨੇ ਤਬਿ ਜਾਨੇ//ਬਾਕ ਜਥਾਰਥ ਆਪ ਬਖਾਨੇ। 
ਸ਼ਾਂਤਿ ਭਈ ਸੁਨਿ ਗੁਰਿ ਰਵ? ਦਿਜ ਕੌ। ਬਹੁਰ ਨ ਸੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਰਿਦਕੋ 

॥੨੬॥ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰ ਗਯੋ'ਸਭਿ ਮਗ ਉਲੰਘ ਪਹੁਚਤਿ 

੧ਲੈਕੇ । ਮਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵ ਸਿਦਕ ਤਰਿਆ ਸੀ । ̀ ਪੇਤੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ । “ਤਾਵ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ। “ਪਤਿਬ੍ਰਤ (ਧਰਮ) ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਕੇਂ ਇਕ ਟੇਕ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਢਬ 
$ ਫਲਕ ਵਤ ਹਨ । “ਸ਼ਬਦ । "(ਪੈੜਾ ਮੇਖਾ) ਗਿਆ । 

#ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਇਕ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦ ਪਾਠ ਅਰਮਿਲਵਾਂ 
ਵਿਸ ਪਰਕਾਰ ੈ-੧. ਸੇ ਸੈਂ ਇਹ ਥਾਂ ਲਿਖੋ ਬਨਾਈ । ਭਾਈ ਕੀ ਬਾਨੀ ਮੈ ਆਹੀ । 

ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਭਗਤ ਅਨੰਨ । ਜਿਹ ਗੁਰ ਅਰਪਜੋ ਤਨ ਮਲ ਨ । ੩, ਜੁਗ ਕਇਿੱਤ 
ਜੋ ਇਹਂ ਲਿਖਊਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਥਾ ਸੁਨਾਇ ਰਿਬਊਂ 



ਮਰੀ ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ ' (੨੦੪੧) _ | ਰਲੰਸ 3। ਅੱਸੂ ੩੨ 

ਭਯੀੈਪੁਰਿ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਿਕੀਨਾ।ਨ੍ਿਪਤਿ ਕੀਨਾ।ਨਿਿਪਤਿ ਪ੍ਰਸੈਗਬੂਝਿ ਸਭਿਲੀਨ॥ ਸਭਿਲੀਨਾ॥ 
੨੭॥“ਮਯਾ ਮੇਦਨੀ ਤਿਸ ਕੌ ਨਾਮ। ਚਲਤਿ ਪੰਥ ਸ਼ੁਭ ਗੁਨ ਗਨ ਧਾਮ ' 
ਪੁੰਨਵਾਨ ਰਾਜਾ ਧਰਮੱਗ>ਗਰਕੋ ਸਿੱਖਬਿਸਾਲਤਤੱਗ੧॥੨੮॥ਸ਼ੀਨਾਨਕ 
ਸਿਖ ਨਿਪ ਸ਼ਿਵਨਾਭ।ਤਿਸਕੋ ਇਹ ਪੋਤਾ ਜਸੁ ਲਾਭ'17ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਪੌਰ- 
ਦਾਰ ਢਿਗ ਜਾਇ।ਗੁਰੂ ਨਿਕਫਿ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਿ ਆਇ॥੨੯॥ਲਿਖਯੋ ਹੁਕਮ 
ਨਾਮਾ ਮੈਂ ਲਯਾਯੋ।ਸਧਿ ਕੁਪਤਿ ਕੋ ਦੇਹਸਨਾਯੋਂ।ਜਥਿ ਨਿ੍ਪ ਸੋਂ ਸਭਿਕਹੀ 
ਹਕੀਕਤ । ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮੇ ਤੇ ਜ ਉਡੀਕਤਿ ॥ ੩੦॥ ਤਤਛਿਨ ਉਠਜੋ 
ਅਗਾਉ ਆਯੋਕਰਿ ਆਦਰ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਾਂਵਸ਼ਾਯੋ।ਸ਼ੁਭ ਆਸਨ ਪਰ ਨਿਕਟ 
ਬਿਠਾਇ। ਨ੍ਿਪ ਜੁਤ ਸਭਿਹਿਨਿ ਬੈਦੇ ਪਾਇ।੩੧॥ਜਬੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਨ 
ਦੀਨਾ!ਭਯੋ ਹਰਖ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿ ਲੀਨ। ਕਹਿ ਨਿਪ ਨਿਜ ਦਾਸਨਿ ਕੈ 
ਸੈਗਿਓਕਰੋ ਸਕਲ ਮੰਗਲ ਛਬਿ ਰੈਗਿ॥੩੨॥ਨਗਰ ਬਿਖੈ ਸਭਿ ਕੋ ਕਹਿ 
ਦੀਜੈ । ਬਹੁਤ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਉਤਸਵ ਕੀਜੈ । ਲਘ ਦੰਦਭਿ ਆਦਿਕ ਬਜਿ 
ਬਾਜੇ।ਬੈਦਨ ਵਾਰ ਫੂਲ ਦਰਵਾਜੇ!॥੩੩॥ਸਭਿ ਪੁੰਰ ਕੇ ਨਰ ਲਏ ਅਕੋਗ 
ਆਏ ਨਿਪ ਢਿਗ ਤਥਿ ਕਰ ਜੋਗਿ। ਕਰਜੋ ਤਿਹਾਵਲ ਬਿਰਿੰਦ ਅਨਾਯੋ। ਬਹੁ 

_ਸੁਰੀਧਿ ਫੁਲਨਿ ਬਰਸਾਯੋ॥੩੪॥ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ ਮਹਿ ਨ੍ਿਪ ਲੈਕੈਪਠਕੋ 
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਖ ਪੈ ਕੈ । ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਤਿ ਮੈਖ ਬਜਾਏ।ਬਹੁ ਸੁਰੀਧਿ ਚੈਦਨ 
ਚਰਚਾਏ ॥੩੫॥“ਪੈੜੇ ਸਿਖ ਕੋ ਦੇਖਨਿ ਕੀਜੈ” । ਪ੍ਰਾਨ ਮੈਗਲੀ ਇਸ ਕੋ 
ਦੀਜੈ।ਪਠਿ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਹੀ ਹਰਖਾਏ। ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਕੇਟ ਚੜਾਏ॥ 
੩੬॥ਕ/ਹੋ ਲਗ ਕਹੋ' ਉਛਾਹ ਸ ਕਰਜੋਦਰਸ਼ਨ ਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਹਰੜੋ 

“ਜਸ ਨੂੰ ਪੁਪਤ ਟੋਇਆ । “ਹੈਗ ੈਂਗ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ । “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਜੀ ਵਲੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ 
ਇਹ ਲੈਖ ਸੀ । “ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ । 

__ “ਇਸ ਤੋ' ਅਗੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸ8 ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਠ ਵਾਧੂ ਹੈ:-ਦੀਪ ਮੈਗਲਾ 
ਪਰਮ ਸਹਾਦਾ । ਬਨ ਉਪਬਨ ਨਿਰਖਿਯ ਸੁਖ ਦਾਵਾ । ਵਿਵਿਧਿ ਫਲ ਫਲ ਗੈਕਲ ਤਰੁ 
ਹੈ । ਭਉਰ ਰੈਜਾਰਤਿ ਪਰਮ ਸੁਖ ਭਰਿ ਹੈ” । ਮੋਰ ਚਕੋਰ ਕਰਹਿ ਰਵ ਮੈਦਰ । ਸੁਕ ਪਿਗ 
ਆਇ ਬਿਚਰ ਤਹਿ ਦੈਦਰ। 7 ਇਸ ਥਾਵੇ' ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਾਬੂ 
ਹਨ,ਜਿਨ!ਂ ਦ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ:-ਰਾਜੇ ਰਾਇ ਮਿੰਘ ਕਾ ਬੇਟ' । ਤਿਹ ਸੇ ਚਹਿਤ ਕਰੀ ਮੈ ਭੇਟਾ। 
ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਸਾੜੇ ਪਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਲਾਲੇ ੨੯ ਮੰਕਿ 
ਮਤ ਜਿਨ ਨ ਜਿ ਦੀ 7 ਕਲ ਅਲ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੪੨) ਰਾਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੩੨, 

(ਰੱਖ ਜੋਤਿ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਤਹ/ਅਚਰਜ ਸਹਤ ਸੁ ਪੈੜ ਰਹਾ॥੩੭॥ ਪੈਨ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਨਿਰਧਾਰਯੋ। ਅਵਨੀ ਮੰਡਲ ਸਗਲ ਉਧਾਰਜੋ। ਕੇਤਿਕ 
ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਭਿ ਸੁਖਪਾਏ।ਪੁਨਚਲਿਬੇਹਿਤਬਾਕਅਲਾਏ॥੩੮॥ਬਹੁਮੋਲੀ

 

ਵਥ ਨਿਪ ਨੈ ਦੀਨਿ,ਪ੍ਰਾਨ ਸੈਗਲੀ ਸੌਂਪਨਿ ਕੀਨਿ। ਅਪਨੀ ਬਿਨੈ ਲਿਖੀ 

ਅਰਦਾਸ। “ਮਮ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਚਰਨਨਿ ਪਾਸਿ ॥੩੯॥ ਮੰਜੀ ਪਰ ਬੈਠੇ 

ਨਿਪ ਜੋਈਗੁਰੂ ਜਾਨਿ ਪੂਜੈ ਸਭਿ ਕੋਈ”ਲੋ ਪੋਥੀ ਹੁਇ ਬਿਦਾ ਪਧਾਰਾ । 

-ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ=ਬਿਚਾਰਾ॥੪੦॥ਬਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕੂ ਪਰ 
ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਛਾਇ ਰਹਜੋ ਸਭਿ ਉਪਗਮਗ ਮਹਿ ਆਵਤਿ ਸੈਗਤਿ ਹੇਰੇ । 

ਇਸ ਕੀ ਪੂਜਾ ਹੋਤਿ ਬਡੇਹੇ॥੪੧॥ਕ੍ਮ"ਕਰਿ ਲੋਘਜੋ ਪੰਥ ਬਿਸਾਲ॥ ਗੈਗਾਂ 

ਤੀਰ ਆਇ ਜਿਹ ਕਾਲਾ। ਏਕ ਸਾਧ ਤਾਂਕੋ ਤਬਿ ਦੇਖਾ। ਸਿਰ ਪੋਥੀ ਲਖਿ 

ਅਚਰਜ ਪੇਖਾ॥੪੨॥ਨਿਰਾਧਾਰ”ਪੋਬੀ ਸਿਰਿ ਆਵੈ । ਦੇਖੀ ਸਾਧ ਨ ਕਿਸਿ 

ਦਿਸ਼ਟਾਵੈ । ਦਿਖਿ ਅਜ਼ਮਤ.ਭਾ ਆਵਤਿ ਸਾਬ । ਕਰਿ ਡੇਰਾ ਪੂਛੀ ਸਭਿ 

ਗਾਥ॥੪੩॥#ਕੌਨ ਅਹੋ ਤੁਮ ਕਹਿੰਤੋ ਆਏ£।ਕੈਸੀ ਪੋਥੀ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਏ ? 

ਕਰੋ ਕ੍ਿਘ ਮੁਹਿ ਸਾਧੂ ਜਾਨਿ/ਮੈ ਆਯੋ ਦਰਸ਼ਨ ਇਛ ਠਾਨਿ॥੪੪॥ਸੁੰਠ 

ਕਰਿ ਪੈੜੇ ਬਿਨਤੀ ਠਾਨੀ। ਸਿੰਗਲ ਵੀ੫ ਤੇ ਪੋਬੀ ਆਨੀ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਗਰ ਅਰਜਨ ਧੀਗ/ਚਲਿ ਦੇਖਹੁ ਤੁਮ ਤਿਨ ਕੇ ਤੀਰ॥੪੫॥ਗੁਰ ਆਗਜਾ 

ਮੁਝ ਖੌਲਹੁ ਨਾਂਹੀ । ਯਾਂਤੇ ਤੁਮ ਪਹਿ ਬਿਨਤੀ ਤਾ ?। ਸੁਨਿ ਬਚ ਸਾਧ 

ਰਿਦੈ ਅਸ ਠਾਨੀ।-ਚਲਿ ਦੇਖੋਂ ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟਾਨੀ-॥੪੬॥ਨਿਸ ਬਿਤੀਤ 

ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਸ਼ਨਾਨੇਗੈਗ ਮਾਤਪਦ ਬੈਦਸਿਧਾਨੇ।ਖੈੜਾ ਸਾਧ ਜੁਗਮ ਯੱਲ 

ਆਵੈਂ।ਮਗ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਬਿਗਸਾਵੈਂ॥੪੭॥ਪੈੜੇ ਉਪਜਜੋ ਕੁਛ ਹੈਕਾਰਾ। 

ਗਰ ਕਿਰਪਾ ਬਡ ਕਾਰਜ ਸਾਰ” । ਆਨਿ ਸਧਾਸਰ ਡੇਰਾਂ ਠਾਨਾ । ਪੇੜਾ 

ਅਪਨੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਨ॥੪੮॥ਪੋਥੀ ਖੋਲਿ ਪਠੀ ਤਿਨ ਸਾਰੀ।ਕਲਾ ਜੋਗ ਕੀ 

ਸਕਲ ਉਚਾਰੀਦੁਲਭ ਬਾਤ ਅਦਕੁਤ ਗਤਿ ਦੇਖਿ(ਸਾਧੇ ਜਿਸ ਅਜ਼ਮਤ 

ਜੂ ਵਿਸ਼ੇਖ਼॥੪੯॥ਪ੍ਰਤੁ ਮਾਇਆ ਤਿਹ ਚਿਤ ਭਰਮਾਇਸਿ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਸਿਗ 

ਨਿਜ ਸਦਨ ਦੁਰਾਇਸਿ । ਗੁਰ ਪਦ ਆਨ ਬੈਦਨਾ ਕੀਨਿ । ਪੋਥੀ ਭੇਰਾਂ 

ਪਾਤੀ ਦੀਨਿ॥੫੦॥ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਪਰਥੀਨ।ਤਿਨਹਿਕਰੀ ਜੋ ਸਭਿ ਲਖਿ 

ਕਹ ਲੀ ਹੋਲੀ । ਦੋਬਿਲ) ਆਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਤੋਂ । ਡੇ 

ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੪੩) ਰਾਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੩੨ 

ਖੋਲਿ ਬਿਲੌਕੀ ਪਠਿ ਕਰਿ ਸੋਈਅਨਿਕ ਬਿਧਿਨਿ ਸਿਧਿ ਦਾਇਕ 

ਜੋਈ॥੫੧॥ ਆਦਿ ਔਤ ਲੋ ਪਠਿ ਕਰਿ ਸਾਰੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਲੀਹੋਂ 
ਕਾਰ ਭਾਰੀ । ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਤਬਿ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੀ ।-ਜੀਵ ਮੱਦ ਮਤਿ ਹੁਇੰ 
ਕਲਿ ਭਾਰੀ॥੫੨॥ਪੋਥੀ ਪੜਹਿੰ ਬੁੱਧਿ ਵਿਰ ਜਾਇ।ਗਯਾਨ ਹੀਨ ਜਗ ਸਿੱਧ 
_ਕਹਗਇ,ਯਾਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਨ ਪੋਥੀ ਰਾਖਨ-।ਰਿਸ ਕਰਿ ਪੈੜੇ ਕੋ ਕਿਯ ਭਾਖ- 
ਨਿ॥੫੩॥/ਜੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਇਸ ਤੇ ਨਿਕਸਾਯੋ। ਸੋ ਭੀ ਚਹੀਏ ਇਹਾਂ ਮਿਲਾਯੋਂ। 
ਸੋ ਮੰਗਾਇ ਜਲ ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਵਾਹਿ । ਅਚਰਜ ਦੇਖਿ ਭਏ ਸਭਿ ਤਾਂਹਿ॥੫੪॥ 
ਦੇਖਿ ਸਾਧ ਬਿਸਮਤ ਹੁਇ ਭਾਰੀ । ਗੁਰ ਪਦ ਨਿਕਟ ਸੁ ਬਿਨੰ ਉਚਾਰੀ । 
“ਮਹਾਂਰਾਜ[ਮੁਝ ਸਨਿ ਅਰਦਾਸ। ਦੂਰਹੁੰ ਤੇ ਆਵਾ ਧਰਿ ਆਸ॥੫੫॥ਪੜ੍ਹੋਂ 
ਲਿਖੋਂ ਪੋਥੀ ਗਰ ਜੋਈ'।ਲਾਭ ਅਧਿਕ ਯਾਂਤੇ ਮੁਹਿ ਹੋਈਦੇਖਿ ਸਾਧ ਧੰਮ 
ਰਜ ਮਨ ਖੋਯੋ। ਸੀਸ ਚਰਨ ਧਰਿ ਨੌਮ੍ਰੀ ਹੋਯੋ॥੫੬॥ਸਾਧ ਦਸ਼ਾ ਦਿਖਿ ਗੁਰੂ 
ਕ੍ਪਾਲ। “ਜਉ ਇੱਛਾ ਕਢਿ ਲਿਹੁ ਤਤਕਾਲ ਸ਼ੀਘ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ ਜਲ ਕਢਿ 
ਕਰ ਲੀਨੀ।ਹੁਇਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਗੁਰ ਤਾਂਕੋ ਦੀਨੀਨਂ॥੫੭॥ ਕੇਤਿਕ ਸਮੇ ਜੇਵ ਪੂਨ 
ਕਰੀ। ਉਰ ਸ਼ਰਧਾਂ ਅਤਿ ਗੁਰ ਮਹਿੰ ਧਰੀ। ਪੈੜਾ ਖਰੋ ਅੱਗ੍ਰ ਕਰ ਜੋਰਿ । 
ਖਿਮ: ਕਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੋਰਿ ॥੫੮॥ ਭੂਲ ਚੂਕ ਅਪਨੀ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਰਾਹ 
ਹਕੀਕਤ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ । ਸੋ ਬੈਨ ₹ ਸਿਖ ਲਿਖੀ ਗਿਰੇਥ। ਜਾਨਤਿ ਤਾਂਕੋਂ 

"ਪੜ੍ੰਗ. ਜੇ ਪੇਥੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ (ਅ) ਗੁਟੂ ਕੀ ਜੇ ਪੇਥੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗ । 
#ਪਰਾਣ ਸਗਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਪੁਰਾਤਣ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜੇ ਛੇਵੇ” ਸਤਿ- 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । (ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਤਣ ਜਨਮਸਾਖੀ ਟੈਪ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੀ)ਇਸ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਰਾਲੀ ਇਉਂ ਸ਼ੁਦੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:-ਉਨਮਨ ਸੈਨ ਸੋਨ ਸਭ ਕਹੀਐ । ਉਨਮਨ ਹਰਖ 
ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਐ । ੨੨ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਜੋ ਲਿਖਤ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ 
ਆਈਆੰ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ੧੩ ਧਿਆ ਹਨ ਯਥ੪-੧ ਸੁਨ ਮਹਲ ਦੀ ਕਬਾ । 
੨. ਪਰਮ ਤਤ । ੩. ਪ੍ਰਾਨ ਪਿੰਡ । ੪, ਹਾਟਕਾ 1 ੫. ਨਉ ਨਾੜੀ । ੬. ਪੰਚ ਤਤ । ੭ ਜੋਗ 
ਮਾਰਗ । ੮. ਕਾਲ ਬਾਢ ਨਿਰਜੋਗ । ੯. ਆਸਾ ਜੋਗ ਬੈਰਾਗ । ੧੦. ਓਨਮ ਮੇਨ । ੧੧, 

ਨਿਰਜੇਗਭਗੜੀ । ੫ ੨. ਗੁੱਚ ਓਸਤਤ । ੧੩. ਸਚ ਖੰਡ ਕੰ। ਯੁਗਤੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਸਪੁਰਨਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਛਪੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸਗਲੀ ਦੇ ੨੧ ਧਿਆਇ ਹਨ=੧,ਓੱ ਕਾਰ 
ਸਭਕ। ਮੁਲ। ੨. ਨਉਨਾੜੀ। ੩. ਪੋਚ ਤਤ। ੪. ਮੌਨ ਮਹਲ । ੫. ਪੂਮ ਤਤ । ੬ .(6)ਪ੍ਰਵਾਲ 

ਪਿੰਭ।(ਅ)ਸਿਧ ਗੌਸ਼ਟ। ੭. ਜੌਗ ਮਾਰਗ । ੮. ਦੇਗ ਮਾਲ ਜੋਗ ਨਿਧੀ । ੯. ਹਣਕਾ। ੧੦, 
ਨਿਰਬਾਨ । ੧੧. ਉਦਾਸ ਕਰਮ ਜੋਗ ਬੈਰਾਗ । ੧੨. ਯੋਗ ਬੈਰਾਗ ਸਚਖੰਡ ਕੀ ਯੁਗਤੀ 

_ (ਗੀ ਤੁਕ ਦੇਖੋ ਅਗਏ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠ[ &ਰਲ” 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।_ (੨੦੪੪) __ ਰਾਸਿ ੩। ਲੀਸੂ 3੩. 

ਸਗਲੋ ਪੈਥ ॥੫੯॥ਦਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਰੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨਿਕਟ ਗੰਹਓ ।ਚਦ 

ਕਾਲ।ਆਗਜਾਕਾਰੀ ਹੋਇ ਕਰਿ ਖੈੜਾਭਯੋ ਨਿਹਾਲਨੈਂ ॥੬੦॥ '੩ਤ ਸੂ ਭ੩ ੧੨੫ 
ਸੂਰਜ ਯਿਧ ਤਿਤੁ ਰਾਮ 'ਪੰਡਡ ਅਭ ਧੇਕੋ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਗੀ ਲਿਅ ਵ' ਪ੍ਰਸਲ ਵਰ

ਨਨ ਨਾਮ ਬਤੀਸਮੇ ਅੱਸੂ ॥੧੨। 

੩੩. [ਭਾਈ ਰਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸੇਂਪੋਬੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ] 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹੇਂ ਜਬ ਮਤਿ ਹੋਇ । ਤਬਾਂ ਸੁਨਹੁ 
ਸ਼ੋਤਾ ਨਿਪੁਨ ਮਥਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜੋਇ॥'॥ ਸ੍ਰੀ ਰਿਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਕਰਹਿ 

ਬੀੜ ਕੋ ਏਕ'। ਗਿਰਾ ਪੰਚ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀ ਪੂਰਨ ਆਦਿ ਬਿਬੇਕ ॥੨॥ 

ਨਸਾਨੀ ੬੪॥ ਇਮ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਹਿ ਸਮਾ ਬਿਤਾਯੋ । ਗਕਾਨ 

੧ ੪ਬਦ ਇਕ (ਥਾਂ ਕਰਕੇ) ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਬੀੜ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਕਰਨਰੈ । 
“ ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਕਰ ਪੂਰਨ । ਰ 

#ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰ! ਮੰਸੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ । . 
“ਵੜ [ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾੜੀ ਤੁਕ] 
੧੩. ਗੌਸਟ ਰਮਾਨੰਦ । ੧੪. ਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਪਤੀ । ੧੫. ਸਤਿਗੁਰ ਉਸਤਤਿ । ੧੬. ਕਾਲ 

ਬਾਜ਼ ਨਿਰਰੋਗ ਭਗਤੀ । ੧੭ ਕਲਾਵਤੀ ਬਾਣੀ । ੧੮. ਨਿਰਜੇਗ ਭਗਤਿ । ੧੯. 

ਛੋਟੀ ਰਤਨ ਮਾਲਾ! । ੨੦. ਵਡੀ ਰਤਨ ਮਾਲਾ । ੨੧. ਜੀਵ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕੇ ਲਾਇਕ। _ 

ਘੁਣ ਮੈਰਲੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਲਾਲਕ ਦੇਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਨਾਡ਼ ਜੇਗ ਦਿਤੀ ਦੁਸੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੇ 

ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਊ ਇਹ ਗਲ ਲੱਡਣੀ 

ਦਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੇੜੇ ਢੁਗਦਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

ਕਥਾ 2 ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਨਾ ਢਾਈੀਏ ਕਿ ਗੁਨੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 
ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਚੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁ 

ਬਾਰ ਦਾ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਏੇਢ ਜੀ ਕਦੇ ਰਤਾ ਬੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਂਰ ਕਰਦੇ।ਓਹ ਜ਼ਹੂੂਰ ਬੀੜ 

ਨੂੰ ਢਾੜ੍ਦੇ ਝੇ ਹੁਣ ਜੋ ਉਸ ਸਮਰੱਬ ਗੁਠੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

ਚਾਹੈ ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ ਯਾ ਹੋਰ, ਇਹ ਗੁਰ਼ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ । ਅਗਲੀ 

ਲਗੇਗ/ ਕਿ ਗੁਹੂ ਜੀ ਨੇ ਗਰਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਣ ਤੱ 

ਲਈ ਗੁ ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਸੈਭਵਨਾ ਹੁੰਦੀ 
ਗਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਏ ਸਾਰ ਬੀੜ ਦਾ ਕੈਮ ਅਹੰਭਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹੇ ਪ੍ਰਾਣ 

ਜਿਸ ਨੂੰ %੫ ਨੇ ਯੁਚਬ ਣੀ ਨਾ ਪਾਕੇ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਅਲਗ ਕਵਕੇ ਮੈਹਤਾ £ਨ੍ਹ ਦੇਣ ਦ ਉੱਦਮ ਚਾ ਲਿਆ; ਤੇ ਬੰਛ ਬੈਨ ਦਿੱਤੀ । 

ਹੂ ਮੂ 
2 
ਭਿ 

ਹਉ 880 
ਲਹ 
ਜਿ 628 ਣੌਂਡ 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੦੪੫) ਗੰਸਿ ੩। 
ਸ਼ਰੋਮਟਿ ਧੀਰ ਬਡਾੱਬਚ ਮਧੁਰ ਸੁਹਾਯੋ । ਉਪਮਾਂ 
ਰੌਭੀਰ ਬਿਸਾਲਾ । ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਜਲ ਜੈਤੁ ਗਨ ਆਂਕੁਲਤ ਉਜਾਲਾ3॥ 

੩॥ ਸਤਿ, ਸੈਤੋਖ,ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ,ਸੁਚ,ਸੈਂਦਰਤਾਈ।ਦਯਾੰਛਮਾ,ਮੁਦਤਾ;ਮਹਾਂ 

ਕੌਮਲ, ਸਰਲਾਈਂ। ਅਨਸੂਯੂਧੀਰਜ, ਧਰਮ; ਗੁਨ ਆਦਿਕ ਗਜਾਨਾ। 

ਰਤਨ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਜਾਤੀ ਇਹ ਨਾਨਾ'॥੪॥ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਬਿਚਾਰਿ- 

ਬੋ ਗੈਭੀਰ ਸੁ ਨੀਰ । ਪ੍ਰੋਮ ਛੋਭ ਤੇ ਭਗਤਿ ਨਿਤਿ ਬੀਚੀ ਸੂਖ ਸੀਰਾ” । 

ਮੈਤ ਹੈਸ ਬਿਲਸਤਿ ਸਦਾ ਜਮ ਤਾਪ ਬਿਹਾਏ'। ਛੇਮ ਅਨੋਕਨਿ ਕੋ ਕਰੈ 
ਇਮ ਸਿੰਧ ਸਹਾਏ ॥੫॥ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਿ ਚਿਤ ਚਿਤਵਤੇ-ਇਕ ਬਾਨ 

ਲਿਖੀਜੋ'। ਪਠਹਿ ਸਨਹਿੰ ਸਿਖ ਸੁਖ ਲਹਹਿੰ ਸਿੱਖੀ ਥਿਰ ਥੀਜੇ;-।ਇਕ 

ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹ ਸਭਾ ਲਗਾਏ । ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਸਤਿਨਾਮ ਕੌ ਚਖ 

ਕਰਨਾ ਛਾਏ॥੬॥ ਇਕ ਸਿਖ ਬੋਲਯੋ ਜੋਰਿ ਕਰ 'ਗੁਰ ਜੀ ਸੁਨਿ ਲੀਜੈ । 

ਪ੍ਿਥੀਆ ਆਦਿਕ ਅਪਰ ਬਹੁ ਤਿਨ ਕਰਮ ਲਖੀਜੈ । ਆਪ” ਬਨਾਵਤਿ 

ਸ਼ਬਦ ਕੌ ਨਿਜ ਬੁਧਿ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਭ ਧਰਿ ਦੇਤਿ 
ਮਝਾਰੀ॥੭॥ਕੋਈ ਸਕੈ ੫ਛਾਨ ਕਰਿ ਕੌ ਸਕਹਿ ਨ ਜਾਨੀ । ਅਲਪ ਮਤੀ 

ਆਸ਼ੈ ਗੁਰੁ ਕਿਮ ਸਕਹਿੰ ਬਖਾਨੀ। ਰਲ ਜੈਹੇਂ ਇਮ ਸਕਲ ਹੀ ਗੁਰਮੰਤ 
ਬਿਗਰੇ ਹੈਕੋ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਕੋ ਕਿਸੁ ਬਿਧਿਬਾਣੀਉਚ਼ਰੈਹੈ॥੮॥ਕਰਹੁਜਤਨ 

ਅਸ ਮਿਲੈ ਨਹਿੰ ਸੈਦਰ ਗੁਰਬਾਨੀ” । ਸੁਨਿ ਇਕ ਸਿਖ ਬੌਲਯੇ ਬਹੁਰ 
ਦਿਹੁ ਸੈਸੈ ਹਾਨੀ।-ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਗੁਰੁ ਬਿਨਾ=ਗੁਰ ਅਮਰ ਬਖਾਨੰਗੈਕਿਮ 
ਸਮੜਹਿੰ ਸਿਖ ਤਿਸੀ ਕੌ ਸੁਨਿ ਪਠਹਿੰ ਸੁਜਾਨੀ"॥੬॥ਸਿਖ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿ 
ਆਦਿ ਹੈਂ ਜਿਨ ਗਿਰਾ ਬਨਾਈ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਸੁ ਜਿਸ ਬਿਖੈ ਗੁਰਮਤੀ 

ਦਿੜਾਈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੋਬੈਧਨੀ ਅਰੂ ਜੇ ਅਵਿਤਾਰਾਂ । ਕਰੀ ਇਨਹੁ"ਕੀ 
੧ਮਮੈਂਦਰ , “ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸਾਹੇ ਜਲ ਜੰਤੁ ਹਨ (ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ) ਵਿਆਕੁਲਤਾ (ਲਹਿਰਾਂ 
ਸਮਾਨ ਹੈ! ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਦਾ ਲਹਿਰਾਉ) [ਸੈਸ:, ਆਕੁਲਿਤ=ਖੈਚਲ, ਵਿਆਕੁਲ] । (ਅ) (ਇਸ 

ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ) ਜਲ ਜੋਤੂਆਂ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਚਰ ਰੰਹੇ ਹਨ । [ਆਕੁਲਤਾ=ਦੈਂਚਲਤਾ ਭਾ 
ਵਿਚਰਨਾ । ਉਜਾਲਨਾ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੇਂਦ, ਹੋਣਾ| । “ ਸੂਧਤਾਈ । “ਈਰਖਾ ਰਹਤ । ਪਿੱਛੇ 

ਜੋ ਗੁਣ ਗਿਣੇਂ ਹਨ) ਇਹ ਨਾਨਾ ਜਾਤਿ ਦੇ ਰਤਨ ਪੂਕਾਸ਼ਦੇ ਹਨ । ੬(ਇਹੀ) ਡੂੰਘਾ ਜਲ ਹੈ । 

”ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਮੈਂਦ ਵਿੱਚ ਪੇਮ ਰੂਪ ਛੋਭ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਭਗਤੀ ਰੁਪੀ ਲਹਿਟ ! ਸੀਤਲ ਤੇ ਸੁਖਢਾਈ 
(ਉ ਠਦੰਖਆਂ ਹਨ) । "ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ । "ਭਾਵ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਆਵਿਕ । 

੧੧ ਹਣ ਪੜ੍ਕੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੱਖ । “ਭਾਵ ਅਢਤਾਰਾਂ ਦੀ । #ਪ:-ਧੀਰ ਮ੍ਰਿਦ । 

1੫ਸ-ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜਲ ਜੰਤੂ ਸੇ ਸੇਝਤਿ ਤਿਹਕਾਲ । 2੫੫-ਬਿਥਰੀਜੇ । 



__ਲ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜੇ । ੨੦੪੬ ) ਹਾਸਿ ੩। ਅੱਨੂ ੩੩. 
ਜਿਨ ਕਬਾ ਮੈਗ੍ਰਾਮ ਅਖਾਰਾ" ॥ ੧੦ ॥ ਪੜਹਿੰ ਸਨਹਿੰ ਸਿਖ ਕੋ ਨਟੰਂ 
ਦੀਜਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ?। ਬੋਲੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗਰ ਪਿਖਿ ਕਟਤਿ ਕਲੋਸ਼। 
“ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬੋਤਮਾ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਅੱਭਯਾਸੈ । ਅਰਥ ਬਿਚਾਹੈ ਦਿੜ੍ੈ ਮਨ 
ਐੱਗਯਾਨਹਿੰ ਗ੍ਰਾਸੈਂ॥੧੧॥ਅੰਮ੍ਤ ਵੇਲਾ ਉਠਿ ਪਠਹਿ ਕਰਿ ਕੋਠ ਘਨੇਰੇ। 
ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨ ਪ੍ਰੰਮ ਬਡੇਰੇਬਾਣੀ ਅਪਰ ਕਵੀਨਕੀਮੱਧੜਮ 
ਸੋ ਜਾਨਅਵਤਾਗਨ ਪਭ ਕੋ ਕਥਨ ਗੁਣ ਆਦਿਕ ਗਕਾਨੋ ॥੧੨॥ਗਰ- 
ਬਾਣੀ ਸੋਂ ਮਤ ਮਿਲਹਿ ਕੈ ਜਸੁ ਗੁਰਕੇਰ। ਪਠਹਿ ਸੁਨਹਿ ਸੋ ਭੀ ਸੁਖਦ” 
_ਸਿਮਗੀਹੇ ਸਭਿਬੈਰਾ।ਬਾਠੀ ਅਪਰ ਅਨੇਕ ਹੈਂ ਬਹ ਭਾਂਤਿ ਕਹਾਣ। ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਮਤ ਤੋ ਬਾਹਰੀ ਗਣਾ' ਅਵਗੁਣ ਸਾਣੀ॥੧੩॥ਸਨਹ ਨ ਪਠਹ ਨ 
ਪ੍ਰੰਮ ਕਰਿ ਅਵਗਤੀ ਪੁਚਾਵੈ। ਪਰਚਾ ਕਰਹੁ ਸੁ ਛੇਮ ਕੌ ਜੋ ਦ੫ ਬਿਨਸਾਵੈ 
। ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰਦਾਸ ਕੀ ਗੁਰਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ।ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪਠੇ ਤੇ ਇਮ 
ਲੇਹੁ ਬਿਚਾਰੀ'॥੧੪॥ ਇਮ ਕਹਿ ਲਗੇ ਬਿਚਾਰਨੇ ਜਗ ਕੀ ਕੱਲਯਾਨਾ। 
ਪਿਖੀ ਭਵਿੱਖਤ ਬਾਰਤ=ਹੰਮ ਹੁਇ ਦਸ ਥਾਨਾਂਪਾਛੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਮ ਰਹੈ 
ਕਿਹ ਟੇਕੇਂ ਮਾਥਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲੇ ਕਿਮ ਰਹੈਂ ਮਿਲਹਿੰ ਨ ਕਿਹ ਸਾਥਾ- 
॥੧੫॥ਇਮ ਬਿਚਾਂਰ ਬੋਲੋਗੁਰੂ “ਤਟ ਨਦੀ ਬਿਪਾਸ। ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 
`ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਾਸਾਂ' । ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਮੋਹਨ ਅਬਿ ਬਸਹਿ ਬਡ ਮਸਤ 
ਸੁਭਾਉ।ਬਾਣੀ ਚਹੁਂ ਪਤਿਸ਼ਾਂਹਕੀ ਕੀਨਸਿ ਇਕਥਾਉ॥੧੬॥ਬੜੋਂਪੁੱਟ ਗੁਰ 
ਅਮਰ ਕੌ ਕਿਸ ਕਾਨ ਨ ਠਾਨੋ । ਸਕਲ ਸ਼ਬਦ ਤਿਸ ਪਾਸਿ ਤੋ ਕੋ# ਕਿਸ 
ਬਿਧਿ ਆਨੈ । ਕੋ ਉਪਾਇ ਕਰਿ ਪਾਇ ਹਮ ਸਗਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ । ਬੀੜ 
ਕਗੰਹੇ ਪੁਨ ਏਕ ਥਲ ਹਿਤ ਜਗ ਕੱਲਯਾਣਰੈ॥੧੭॥ਸਭਾਬੀਚ ਬੈਠਜੋ ਹੋ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸੂ। ਸੁਨਤਿ ਕਹਯੋ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰਿ ਓਹੋਂ ਪਹੁੰਝੋਂ ਪਾਸੂ। ਪੋਥੀ 
ਸਗਗ ਆਨਹੈਂ'ਆਇਸੁ ਨਿਜ ਦੀਜੇ । ਮੋਹਨ ਮਿਲਿ ਐਂ ਮੋਹਰੀ ਮੋਕਹ 
ਸਮਝੀਜੈ'” ॥੧੮॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਕੋ ਉਰ ਗਰਬਤਿ ਜਾਨਾ ।- 
ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੋ ਲਿਏ “ਮੈਂ ਲਕਾਉ? ਬਖਾਨਾ-/ਜਾਹ ਕਹਜੋ ਤਿਸ 
ਕਾਲ਼ ਮਹਿ ਗੁਰ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੀ ।-ਬਾਣੀ ਹਾਬ ਨ ਆਇ ਹੈ ਹਇ ਨਿਰ 
“ਯੁਧ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ । "ਗੂਸ ਲੇੱਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3ਸੁਖਦਿਇਕ। 
ਦਸ ਅਕਤਾਰ । “ਵੱਸੇ ਹਨ। #ਕੋਈ । ?ਲਿਆਂਵਦਾ ਹਾਂ । 'ਮੇਰਨ ਅੜੇ ਮੌਹਭੀ ਜੀ ਨੂੰ 
ਮਿਲਕੇ (ਖੌਥੀਆਂ ਲੇ ਆਯਾ) ਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੋ । ੯ਸਾਡੀ ਵਲੋਂ ਦਸ ਭਾਵ ਭਾਈ ਗੁਰਦਸ 
ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ (ਇਸਨੇ) ਕਿਹ ਹੈ-ਮੈ' ਲਿਆਕੀ । ___ #੫ਸ=ਗੁਣ । 



ਸੇ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੪੭ ) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੁ੩੩ 
੨ =ਲਲਲਾਦਰਾ=ਦ=ਲਾ====ੱ<<===<੨ਲ੦੦====ਨਰਤਲ====- ਰਤਨ ਤਕ 

3ਕਾਰੀ-॥੧੯॥ਤਬਿ ਕਾਈ ਹੁਇ ਤਯਾਰਕੋ ਮਾਰਗ ਨੋ ਲੀਨਾ। ਦੋਇ ਦਯੋਸ 

ਗਮਨਜੋ ਗਯੋ ਦੱਖਣ ਮਖ ਕੀਨਾ।ਪਹੁੰਚਨੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਬਿਤਹਿ ਪਿਖੀ 
ਸ ਬਾਪੀਮੱਜਨ ਕਰਿ ਕੈ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰ ਪਿਖਿ ਨਿਰਮਲ ਆਪੀ' ॥ ੨੦ ॥ 
ਪਨਹ ਚੁਬਾਰੋ ਚਲਿ ਗਯੋ ਜਾਹੇ ਭਿਰੇ ਕਿਵਾਰਾ । ਲਗਿ ਸਮਾਧਿ ਆਸਨ 

ਕਰੇ ਨਹਿੰ ਦੇਹਿ ਸੇਭਾਰਾ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਕੋ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਨੋ ਤਹਿ ਭਾਈ। 

ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬੇਨਤੀਕਰਿ ਉਚ ਸੁਨਾਈ॥੨੧॥/ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਨਗਰ ਤੋ 
ਮੈਂ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਯੋ।ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕਿਸ ਕਾਜ ਕੋ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਪਠਾਯੋ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਕਹੁ ਦੀਜੀਏ ਉਘਰਾਇ ਕਿਵਾਰੋ” । ਕੂਖਨ ਕੁਲ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ 
ਕੇ ਗਨ ਗਯਾਨ ਉਦਾਰੋ॥੨੨॥ਗੁਰ ਨੰਦਨ!ਬੈਦਨ ਉਚਿਤ ਕੌਦਨ ਦੁਖ 
ਦੋਸ਼॥ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਘ ਕਟਤਿਹੈਂ ਸਭਿ ਦਾਸ ਭਰੋਸਲਖਿ ਹਸਤਾਮਲ” 
ਆਤਮਾ ਦਿੜ ਗਤਾਨ ਸਦੀਵਾ।ਰਹੈ ਜੋਗ ਆਰੂਵ ਬ੍ਿਤਿ ਇਕ ਰਸ ਨਿਤ 

ਥੀਵਾ ॥੨੩॥ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਹ ਅਰਜ਼ਿਨਿ” ਸੁਨਹੁ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਮੁ।ਅਰ- 
ਜਨ ਜਸ ਵਿਸਤਿੱਤ“ਜੋ ਗੁਨ ਗਨ ਕੋ ਧਾਮੂ॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭਿ ਜਾਮਨੀ 
ਬਿਨਤੀ ਬਹ ਠਾਨੀ/ਨੋਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕੌ ਨਹਿੰ ਬੋਲਕੋ ਬਾਨੀ॥੨੪॥ 
ਭਈ ਭੌਰ ਲਖਿ ਔਰ ਨੇ ਭਾਈ£ ਸਮਝਾਯੋ । “ਇਹ ਮਨ ਮਸਤ ਸਦੀਵ 

ਹੈ' ਨਹਿ ਬਲਤਿ ਬੁਲਾਯੋ । ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਨੀ ਕਰਤਿ ਹੈਂ ਨਹਿ ਗ਼ਰਜ਼ੀ” 
ਕਾਹੂਅਰਜ਼ੀ ਸੁਨਹਿ ਨ ਕਹੇ ਤੇ ਹਰਿ ਜੀ ਮਨ ਮਾੰਹੂ` ॥੨੫॥ ਦਰ ਖੁਲਾ- 

ਵਨ ਹੇਤ ਕੋ ਬਹੁ ਕਰੋ ਉਪਾਉ।ਪਦਿ ਹਾਰਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਤਬਿ ਬਸ ਚਲ% 

ਨ ਕਾਉ। ਉਰ ਉਦਾਸ ਬਹੁ ਹੋਇ ਕੈ ਬੀੜਾਂਉਪਜਾਈ।-ਕਛੁ ਨ ਕਾਜ 
ਗਾ ਮੈਂ ਅਯੋ ਅਬਿ ਕਯਾ ਮਖ ਜਾਈ-॥੨੬॥ਸਧ' ਸਰੋਵਰ ਮਗ ਪਰਯੋਪਹ- 

ਚਯੋ ਪੁਨ ਆਈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਰਾਜਹਿੰ ਜਹਾਂ ਨਿਜ ਗੀਵ ਨਿਵਾਈ। ਕਹੀ 

ਆਪ ਕੌ ਨਾਮ ਭੀ ਦਰ ਤਉ ਨ ਖੋਲਾ। ਅਮਰ ਅੰਸ ਜੇ ਅਪਰ ਬੇ ਤਿਨ 

੧ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇਖੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਭਾ । “ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਖੰਤੇ । “ਹਬ ਤੇ ਆਵਲੇ ਕਾਂਗ । 

੪ਤੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ । “ਉੱਜਲ (ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ) ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸ । “ਭਾਵ ਭਾ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ । 
“ ਲੋੜਵੈਦ । ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ( ਜਪਦੇ ਹਨ ) । 

€ਕੀ ਮੁੰਹ ਲੈਕੇ ਜਾਵਾਂ । #ਪਸ-ਪੀੜਾਂ । 



( ੧। (੨੦੪੮) ਰਾਸਿ $। ਅੰਨੁ 83, 
ਮਥ ਸਮੁਬਾਯੋ-ਮਸਤ ਰਹੈ ਇਹ ਤੋ ਸਦਾ-ਕਹਿ ਮੋਹਿ ਹਟਾਯੋ'॥੨੮॥ 
ਤਬਿ ਸਾਹਿਬ ਬੁ ਢੇ ਸੁਨਯੋ“ਕਾਰਜ ਨਹਿ ਹੋਵਾ।-ਕੋ ਅਬਿ ਗਮਨਾਂਹ ਪਾਸ 
ਤਿਸ ਨਾਹਿ ਦੁਸਰ ਜੋਵ।ਆਪ ਜਾਇੰ ਸ਼ੀਗੁਰ ਕਿਧੈਂ ਤਬਿ ਕਾਜ ਬਨੇ ਹੈ-। 
ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਉਰ ਸਭਾ ਮਹਿ ਨਿਜ ਅਰਜ਼ ਭਨ ਹੈ ॥ ੨੯॥ “ਸੈਂਗਮਨੇਂ 

_ ਭਨੀਏ ਹੁਕਮ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੁਸਕਾਏ । ਭਲੀ ਬਾਤ, ਤੁਮ ਜਾਹੁ ਜੇ ਕਾਰਜ 
ਬਨਿ ਜਾਏ” । ਸਨਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਕੋ ਬੁੱਢਾ ਗਮਨਾਯੋ । ਸਨੇ ਸਨੇ 
ਮਾਰਗ ਚਲਯੋ ਤਿਸ ਪੰਰ ਮਹਿ ਆਯੋ॥੩੦॥ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਜਲ ਬਾਵਲੀ 
ਹਰਖਹੋ ਮਨ ਮਾਂਹੀਗਯੋ ਚਬਾਰੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਮੋਹਨ ਕੇ ਪਾਹੀ।ਭਿਰੇ ਕਪਾਫ 
ਬਿਲੌਕ ਕੈ ਪੁਨ ਉਚ ਉਚਾਰ।ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਕੇ ਸੁਤ ਬਡੇ! ਦਿਹ ਦਰਸ 

_ਉਦਾਰਾਂ ॥੨੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਭੇਜਮੋ ਮੁੜੇ, ਬੁੱਢਾ ਮਮ ਨਾਮੂੜ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ 
ਸੁਨਿ ਲੀਜੀਏ ਕੀਜੈ ਪੁਨ ਕਾਮੁ । ਰਹਜੋ ਪੁਕਾਰ ਨ ਸੁਨਜੋ ਕਿਛ ਨ 
ਕਿਵਾਰ ਉਘਾਰਜੋ।ਨਹਿੰਬੋਲਯੋ ਕਿਸ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਭਾਈ ਪੰਚਹਾਰ੧ੋ॥੩੨॥ 
ਕਰ ਸੋਂ ਦਹੂੰ ਕਪਾਟ ਕੌ ਖਰਕਾਵਨਿ ਕੀਨੋ । ਜੋਰ ਲਾਇ ਜੋਹਨ ਕਰੇ ਬਹੁ 
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਿ ਦੀਨੋ। ਜਤਨ ਰਹਜੋ ਕਰਿ ਖੁਲੇ ਨਹਿੰ,ਅੰਤਰ”ਨਹਿ ਬੋਲਾ । 
ਬੱਢਾ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਤੋ-ਕਿਮ ਲੇ ਦਰ ਖੋਲਾ-॥ ੩੩॥ ਬਲ ਤੇ ਚ਼ਥੀ ਖੈਂਢ 
ਕੇ ਬਹੁ ਬਾਰ ਹਲਾਈ। ਇਤ ਉਤ ਕਰਿ ਕੈ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਾਂਹਰ ਨਿਕਸਾਈ । 
ਈਟਾਂ ਕੁਛਕ ਉਖੇਰਕੈ ਲਿਯ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰਾ । ਅੰਤਰ ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਓਂ 
ਬਿਨ ਸ਼ੈਕ ਉਦਾਰਾਂ॥੩੪॥ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਬੈਠੇ ਜਹਾਂ ਪਦਮਾਸਨ ਧਾਰੀ।ਲਗੀ 
ਸਮਾਧਿ ਅਖੰਡ ਰਸੁ ਨਹਿ ਦੇਹਿ ਸੈਭਾਰੀ । ਕਾਸ਼ਣ ਕੇਰ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ 

_ਰਿਜ'ਹ੍ਰੈਕਰਿ ਬੈ ਬੋਸ।ਅਚਟਨ ਅੱਗ ਸਗਰੇ ਕਰੇਥਿਤਿ ਕਾਸ਼ਟ ਜੈਸਾ॥੩੫॥ 
ਲਘ ਸਿਰ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਕੋਸ਼ ਹੈਂ ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਨਿ ਬਖੇਰੇ'। ਸਦਾ ਰਹੈ ਜੋ ਨਗਨ 
ਹੀ ਮਨ ਮਸਤ ਬਡੋਰੇ।ਬੁੱਢਾ ਬਿਸਮਯ ਹਇ ਰਹਕੋ ਅਵਿਲੋਕਨਿ ਕੀਨ॥ 
_ਰਹਜੋ ਹਿਲਾਇ ਸਰੀਰ ਕੋ ਆਸਨ ਆਸੀਨਾ ॥ ੩੬॥ ਲਗੀ ਸਮਾਧਿ 
ਅਗਾਧਿ ਹੀ ਨਹਿੰ ਪੌਨ ਉਤਾਰ।ਇਿਤਉਤਰਹਜੋ ਹਿਲਾਇਬਹ ਨਹਿੰਭਈ 
ਸੇਭਾਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਯੋ ਜਥਿ ਅਪਰ ਨੇ ਦਰ ਖੋਲਨਿ ਕੋਰ।ਸਧਿ ਦੀਨਸਿ 

੯ਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ । “ਜੇ ਤੇਰੇ ਗਿਆਂ । “ਬਹੁਤ ਪਂਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋਰ ਲਗਾ ਕੈ 
ਹੇਅਦਖੇ । $ਮਦਹੋਂ' । “ਮ੍ਰੇਸ਼ਟ (ਬਾਂਬਾ ਝੁੱਢਾ ਜੀ) । #ਸਿੱਧ/ [8ਸ:, ਹਿਜ] । “ਖਿੰਏ ਹੋਏ । 

ਆਸਨ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਂਪ:-ਪੁਕਾਰਾਂ । ___1੫੮-ਜਿਗ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੪੯) ਗਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂੜਬ. 

ਡਿਨ ਮੋਹਰੀ,ਆਯੋ ਤਿਸ ਬੇਰ॥੩੭ਨਮੋ ਕਰਤ ਬੁੱਢਾ ਪਿਖਯੋ ਪਦ ਹੁ 
ਹਿਠ:ਵੈ। ਦੌਰਤਿ ਆਏ ਮੋਹਰੀ ਕਹਿ ਬਾਕ ਸਨਾਵੋਂ । “ਕ੍ਯੋ ਛੇਰਤਿ ਹੋ 
ਇਨਹੁ ਕੌ ਨਿਤ ਮਸਤ ਸੁਭਾਉ।ਬਡਲਘ ਨਹੀਂ ਬਿਚਾਰਤੋ ਨਹਿੰਦੇਖਹਿ 
ਕਾਉ॥੨੮॥ਸਰਾ੫ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਭਨਹਿ ਹੇਰਤਿ ਰਿਸ ਧਾਰੈਂ । ਕਰ ਨ 

ਸਪਰਸਹੁ ਅੰਗ ਇਨਨਹਿੰ ਨਯਨ ਉਘਾਰੈ। ਨਿਜ ਸੁਭਾਉ ਮਹਿ ਮਸਤ 
ਰਹਿ ਕਿਹ ਸੈਗ ਨ ਬੋਲੋ।ਬੈਠਜੋ ਅੰਤਰਿ ਇਮ ਰਹੈ ਕਬਿ ਕਬਿ ਦਰ ਖੋਲੋ॥ 
੩੯॥ ਜਗ ਹਾਂਬਨਿ ਭੋਜਨ ਕਰੈ ਜਬਿ ਤਜਹਿ ਸਮਾਧਾ । ਨਾਂਹ ਤ ਬੈਠ 
ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਅਨਗਾਧਅਗਾਧਾ”ਸਨਿ ਬੁੱਢੇ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋ ਬਦਨ ਪੁਨ 
ਕੀਨੀ।ਨਮੋ ਮੋਹਰੀ ਕੋ ਕਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਡ ਚੀਨੀ॥੪੦ ॥-ਗੁਰਬਾਣੀਹਾਬ 

ਨ ਲਗਹਿ-ਉਰ ਬਿਖੇ ਬਿਚਾਰ।ਚਲਮੋ ਸੁਧਾਸਰ ਕੌ ਬਹੁਰ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰ- 
ਬਾਰਾ । ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸੋ ਮਿਲਯੋ ਤਬਿ ਪਦ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ। ਕਹੀ ਬਾਂਰਤਾਂ 
ਸਕਲ ਹੀ “ਪਾਇ ਨ ਗੁਰਬਾਨੀ ।੪੧॥ ਨਹਿ ਸਮਾਧਿ ਤਿਸ ਕੀ ਖੁਲਹ 

ਜਾਚਹਿ ਕਿਸਪਾਸੀ।ਕੋ ਦੇਵਹਿਸਭਿ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਸ ਕਗੰਹ ਹੁਲਾਸੀ। ਤੋਰਿ 
ਕਿਵਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਓ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਹਿਲਾਯੋ।ਧਕਾਨ ਖੁਲਜੋ ਨਹਿੰਤਿਸੀ ਕਹੁਮੈਂ' 
ਹਟਿ ਕਰਿ ਆਯੋ੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤ੫ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬ ਤ੍ਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਬੁੱਢੇ ਕੋ 
ਪੋਥੀਆਂ ਲੋਣ ਨ ਅਦੁ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਗਵਨਾੰ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਤੇਤੀਸਮੋ ਅੰਸੂ॥੩ ੩॥ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੋਣ ਗਏ] । 
ਦੌਹਰਾ॥ 'ਸਨਿ ਸੱਢੇ ਕੇ ਬਚਨ ਕੌ-ਮਿਲਹਿ ਨ ਖੁਲਹਿ ਧਿਆਨ।ਤਿਸ ਪਰ 
ਬਸ ਕੈਸੇ ਚਲਹਿ ਕਹਜੋ ਸੁਨਹਿ ਨਹਿ ਕਾਨ ॥ ੧ ॥ ਅੜਿਲ॥ ਦਰ ਕੇ 

ਕੇਰ ਕਿਵਾਰ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਵਤੋ। ਨਿਤ ਹੀ ਮਸਤ ਸਭਾਵ ਨ. ਕੋਇ ਬੁਲਾ- 

ਵੜੋ। ਰਹੈ ਦੁਰ ਲਹਿ ਤਾਸ ਸਮੀਪ ਨ ਜਾਤਿ ਕੋ ਹ੍ਰੈ ਕੋਧਤਿ ਉਚਰੈ ਸਰਾਪ 
ਸ ਚਹਤਿ ਇਕਾਂਤ ਕੋ॥ ੨॥ ਹਮਰੇ ਪਿਤ ਕੇ ਸਾਥ ਰਿਸਾਵਤਿ ਹੀ 

ਰਹਜੋ । ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਾਂਹਿ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਯਾਂਤੇ ਚਹਗੋਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਨ ਕੇ ਪਿਤਾ 
ਬਿਰਧ ਤਨ ਬਯ ਮਹਾਂ। ਹੋ ਕਹੋ ਨ ਮਾਨਜੋ ਬਾਕ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਬਹੁ ਕਹਾ॥੩॥ 
ਇਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੁਲਭ ਸ਼ਬਦ ਸਭਿ ਗੁਗੰਨ ਕੋ-4 ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਿਤ- 
ਵੰਡ ਕਾਜ ਨਿਜ ਪੁਰਨ ਕੇ।-ਆਪ ਜਾਇ ਚਲਿ ਪਾਸ ਸੁ ਕੀਂਗੰਤ ਕੋ 

`੧ਲਹੀਂ ਖੁਹਲਦਾ । “ਅਗਾਧ ਭਾਵ ਅਥਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਣ । [ਸੈਸ:, ਅਗਾਧ= 

ਰ ਅਥਾਹ । ਅਨੁਗਾਹ, ਅਨੁਗਾਧ=ਗ਼ਰਕ, ਫੁਬਿਆ|। “ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਲਈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੫੦ ) ਗਾਸਿ ੩। ਅਸ ੩੪ 

ਕਹੈ।ਹੋ ਸਨੇ ਜਿ ਹੋਇ ਪਸੈਨ ਪੋਥੀਆਂ ਸਭਿ ਲਹੈਂ ॥॥ਬਿਨ ਹਮਵੋ ਤਹਿ 

ਗਰ ਹਾਕ ਜਹ ਆਬ ਸਪਤ ਲ ਕਿਸਨੋਂ ਪਾਸਜਿ=ਹਾਂ ਨਿਖਾਕਬੀਂ। 
ਉਚਰਹਿੰ ਸਜਸ ਬਿਸਾਲ ਪਸੈਨ ਜਿ ਹੋਵਈ । ਹੋ ਸਾਦਰ ਦੇਹ 
ਬੁਲਾਇ ਜ਼ੋਧ ਉਰ ਖੋਵਈ ॥੫॥ ਬਡਿਅਨਿ ਇਹੈ ਸੁਭਾਵ ਸਰਲਤਾ ਜਾਨਿ 
ਕੈ।ਸਜਸ ਸਨਤਿ ਰਿਸਹਾਨਿ, ਕਹਜੋ ਲੇ ਮਾਨਿ ਕੈਧਰੈਂ ਸ ਉਰ ਬਿਸਵਾਸ 
ਕਾਜ ਹਇ ਜਾਵਈ। ਹੋ ਯਾਂਤੇ ਚਲਿਬੌ ਬਨਹਿ ਨ ਸੈਸੈ ਆਵਈ-॥੬॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗਰ ਅਰਜਨ ਨਾਥ ਬਿਸਾਲ ਬਿਚਾਰਿਕੌ।-ਕਰਿਬੋਂ ਬਨਹਿ ਜਰੂਰ ਆਲ ਸੋ 

ਟਾਲਿ ਕੈ । ਸਭਿ ਜਗ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬੀੜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿੰਥ ਕੀ । ਹੋ ਬਿਦਤਹਿ 
ਕਲਿ ਮਹਿ ਅਧਿਕ ਰੀਤਿ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਕੀ॥੭॥ ਜਿਯਤ ਜੀਵਕਾ ਬਨਹਿ ਸੁ 
ਲਾਖਹੁ ਨਰਨ ਕੀ'। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਪਠਹਿੰ ਕਮਾਹਿੰ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭੁ ਚਰਨ ਕੀ। 

ਅੰਤ ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਲੇਹਿੰ ਨ ਸੇਸੈ ਹੋਇ ਗੈਹੋ ਰਾਵ ਰੈਕ ਉਚ ਨੀਚ ਜਪਾਵ- 
_ਹਿ ਕੋਇ ਹੈ=-॥੮॥ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਗਰੁ ਸ ਬਾਕ ਬਖਾਨਿਓ। “ਤਯਾਰੀ 
ਹਮਰੀ ਕਰਹੁ ਪਾਤ ਪ੍ਰਸਥਾਨਿਓ” । ਜਾਨਿ ਲਾਈ ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਸੁ ਨਿਸ' 
ਬਿਤਾਇ ਕੀਹ ਪਾਤ ਕੀਨਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਧਾਸਰ ਜਾਇ ਕੈ ॥੯॥ਸਭਿ ਗੁਰੁ 
ਆਦਿ ਮਨਾਇ ਅਰੁਦੇ ਪਾਲਕੀ । ਜਿਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁ ਦਿਸ਼ਟਿ ਪੀਰ ਨਹਿ 
ਕਾਲ ਕੀ੯। ਸਿੱਖ ਸੈਗ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾਸ ਸ਼ੋਭਤਿ ਚਲੇ। ਹੋ ਮਨਹੁ ਦੋਦਮਾਂ 
ਸਾਬ ਤਾਰਕਾ ਗਨ ਭਲੋ॥੧੦ ॥ ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲਿ ਆਇ ਸੁ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 
ਕੋ । ਜਹਾਂ ਬਿਪਾਸਾ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਸਾਲ ਕੌ । ਬਾਪੀ ਮੱਜਨ ਕੀਨਿ 
ਧਯਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ।ਹੋ ਤਿਸ ਛਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਆਨ ਆਰੰ”ੈਂਖਰੇ॥ 
੧੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਵਿਲੌਕ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਕੋ। ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ ਸ ਪ੍ਰੇਮ 
_ਅਨੌਦ ਬਿਲੰਦ ਕੋ । ਗਦ ਗਦ ਗਿਰ' ਰੁਮੈਚ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਭਰੇ । ਹੋ 
ਬਿਨਤੀ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨ ਨੰਮ੍ਰ ਜੁਤਿ ਹੁਇ ਖਰੇ॥੧੨॥ਸਿਰ ਪਰ ਧੰਰ ਕਰਿ 

_ਹਾਬ ਹਰਖ ਉਰ ਧਾਰਿ ਕੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੋਂ ਭਨਯੋ “ਕਾਜ ਲਿਹੁ ਸਾਰਿਕੈ। 

'ਜਿਯਤ ਜੀਵਿਕਾ=ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਭਾਵ ਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੇਕ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੇਗੀ (ਅ) ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ । ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ 

ਜੀਵਿਕਾ ਤੋ' ਮੁਗਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੋਲੀ ਮੈਗਤਾਂ ਦਲੋ' ਪੁਲਧ ਹੋ ਜਾਇਆ 
ਕਰੂ । 5ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦੀ । “ਮੌਤ ਦੀ ਪਾਂੜ ਲਹੀਂ (ਰਹਿੰਦ)। __ ”ਪਾ/=ਅੱਗ੍ਰੇ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੦੫੧) _ ਰਾਸਿ ੩ । ਔਸੂ ੩੪, 
:-੨੩੨==੩੩੬-੮----੩੮ ੨੮ =੨ 

ਕੀਰਤਿ ਮੋਹਨ ਕਰਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲੀਜੀਦੇ। ਹੋ ) ਸੇਸ਼ਟ ਉੱਦਮ ਅਹੇ ਬੀਕ 
ਸਭਿ ਕੀਜੀਏ॥੧੩॥ ਰਹੋ ਨੌਮੁਤਾ ਸਗ ਜਿ ਮੋਹਨ ਕੁਛ ਕਹੈ। ਸਹਿ ਕਰ 
ਬਾਕ ਕਠੌਰ ਲੇਹੁ ਜੋ ਚਿਤ ਚਹੈ । ਕਹਿ ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਪਛੁਤਾਇ" ਨੰਮ੍ ਹੁਇ 
ਜਾਇ ਹੈ। ਹੋ ਮਾਨਹਿ ਤੁਮਰੋ ਕਹਯੋ, ਨ ਬਹੁਰ ਹਫਾਇ ਹੈ!॥੧੪॥ ਇਮ 
_ਕਹਿ ਸੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁ ਅੰਤਰ ਧਯਾਨਿਯੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਕਾਨ 
ਅਨਦ ਮਹਾਨਿਯੇ।ਡੇਰਾ ਦੀਨਿ ਉਤਾਰ ਸਕਲ ਇਕ ਥਾਨ ਮੈਂ।ਹੋ ਗਮਨੇ 
ਪੁਰਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਬੂਰਾ ਪਾਨ ਮੈਂ੧੫॥ਗੁਰਸੁਤ ਮੋਹਨਜਹਾਂ ਚੁਬਾਰੇਮੈਂਰਹੈ। 
ਤਿਸ ਨੀਚੇ ਜੋ ਗਗੀਂਜਾਇ ਤਿਹ ਠਾਂ ਲਹੇ% ਕੁਤਲ ਬੈਠੇ ਆਪਿ ਸਿੱਖ ਤਬਿ 
ਦੇਖਿ ਕੈਹੋ ਦੌਰੇ ਆਸਨ ਲੋਨਿ ਸੁ ਬਿਸਮ ਬਿਸੇਖ ਕੋੇ॥੧੬॥ਸਵੈਂ“ ਗਲੀਚੇ 
ਆਦਿ ਜੁ ਲਯਾਇ ਬਿਛਾਵਨੇ । ਮੁਦੁਲ ਬਾਂਕ ਕਹਿ ਸਭਿਨਿ ਕਰੇ ਸ 
ਹਟਾਵਨੇ4ਤੈਬੂਰਾ ਸੁਰ ਠਾਨਿ ਲਗੇ ਪੁਨਿ ਗਾਵਨੇ।ਹੋ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ 
ਮਧਰ ਸਰ ਭਾਵਨੋ” ॥੨੭॥ ਦੌਹਰਾ॥ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਵਤਿ ਜਾਤਿ ਹੈ ਗਾਵਤਿ 
ਗੌੜੀ ਰਾਗ। ਕਬਿ ਉਚੀ ਧੁਨਿ ਹੋਤਿ ਹੈ ਕਬਿ ਧੁਨਿ ਸਹਿਜੇ ਲਾਗਿ॥੧੮॥ 

` ਸ਼ਹਾਂ ਮੁਖਵਾਕ ॥ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
ਮੋਹਨ ਤੇਹੇ ਉਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ ।। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੇਹਨਿ ਦੁਆਰ ਜੀਉ 
ਸੈਤ ਧਰਮਸਾਲ । ਧਰਮਸਾਲ ਅਪਾਰ ਦੈਆਰ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ 
ਗਾਵਹੇ ।। ਜਹ ਸਾਧ ਸਤ ਇਕਤੁ ਹੋਵਹਿ ਤਹਾ! ਤੁਬਹਿ ਧਿਆਵੰਨੇ ॥ ਕਰਿ 
ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਹੋਹੁ ਦੀਨ ਜ਼ਿਪਾਰਾ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ 

` ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸੇ ਮਿਲਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖੁ ਸਾਰ! ।। ੧ ॥ 

ਅਤਲ ॥ ਮੋਹਨ ਧੁਨਿ ਸੁਨਿ ਕਾਨ ਜਾਨਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੌ । ਚੌਬਾਰੇ ਕੇ ਬਿਖੈ 
ਜੁ ਤਾਕੀ ਬਾਤਕੋ।ਸੋ ਖੋਲੀ ਤਤਕਾਲ ਗਰੀ ਦਿ|ਸ਼ ਮੁਖ ਕਰਜੋ । ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਢਿਸ਼ਿ ਦੇਖਿਬਾਕ ਕੌ ਉਚਰਯੋ॥੧੯॥/ਪ੍ਰਥਮ ਹਮਾਰੀ ਵਸਤੁਲਈ 
ਪਿਤ ਪਾਸ ਤੇ।ਕਲ ਭੱਲਕਨ ਕੀ ਹੁਤੀ ਗੁਰੂਤਾ ਜਾਸ ਤੇ । ਠਜੈਨਸਿ ਸੋਢੀ 
ਸੇਵ ਨ ਹਮ ਢਿਗ ਸੋ ਰਹੀਹੋ ਹੁਤੇ ਤੀਨ ਤੁਮ ਕਾਂਤ ਨ ਸਮਤਾ ਮਨਲਹੀ 

॥੨੦॥ਪਿਤਾ ਗਏ ਬੈਕ੍ਰੰਠ ਬਿਰੋਧ ਉਠਾਇਓ।ਪਾਣਕ ਘਰਿ ਮਹਿ ਪਾਇ ਜੁ 
ਕਪਟ ਕਮਾਇਓ । ਕਾਤਾ ਹੁਤੋ ਬਿਸਾਲ (੬੬ 

(ਮੋਹਨ) ਕਰੜੇ ਵਾਕ ਕਹਿਕੇ ਪਛੁਤਏਗਾ ਤੇ । “ਹੱਥਾਂ ਫਿਥ । । ਗਲੀ । “ਦੇਖਗੇ। 
੬ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਟਾਏ । “ਭਾਂਵਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ । "ਜੇ ਤਾਕੀ ਹਵਾ ਲਈ (ਲੱਗੀ ਸੀ). <ਜਿਸ 
ਵਸਤੂ! ਨਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਵੇਰਿਆਈ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ | ( ੨੦੫੨) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੩੪ 

ਗੁਰ ਬਨਿ ਆਪ ਨ ਲੀਨਸਿ ਸ਼ਾਮਤੇ'॥੨੧॥ਲਾਜ ਨ ਧਾਰਿਹ ਆਪ ਅਬੈ 
ਚੱਲ ਆਇਓ।ਸਭਿ ਗੁਰੂਅਨਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਨਿ ਹਿਤ ਧਾਇਓ । ਅਪਰ 
ਜਤਨ ਕਰ ਰਹਜੋ ਨ ਬਸ ਕੁਛ ਚਾਲਿਓ।ਹੋ ਭੂਤਲ ਬੈਠਿ ਗਲੀਨਿਪਖੰਡ 
ਬਿਸਾਂਲਿਓ ॥ ੨੨॥ ਨ੍ਿਗੁਨ ਬਿਹੀਨੋ ਲਾਜ ਨਿਸ਼ੈਕ ਸਮਾਇਆ” । ਜਹਿਂ 
ਕਹੇ ਢੀਠ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨ ਸ਼੍ਰਮਾਇਆ। ਭੇਉ ਨ ਜਾਨਹਿੰ ਤੋਹਿ ਠਗਤਿ 
ਹੈਂ ਜਗਤ ਕੋ।ਹੋਸਦਾਦਿਖਾਇ ਅਧੀਨ ਅਪਨਪੋ ਭਗਤਿ ਕੌ॥੨੩॥ਨਿੰਦਾ 
ਉਸਤਤਿ ਬਯਾਜ?£ ਬਚਨ ਮੋਹਨ ਕਹੇ । ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਹੀ ਜਾਨਿ ਅਪਰ 

"ਸੁਲਹ ਨਾਲ । “ਸ਼ੈਕ' ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਹਿਤ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀ ਕਰਦੇ । “ਪਦਾ 
ਤੈਂ ਨਿੰਦਾ ਸਾਵ ਪਈ ਦਿੱਸੇ, ਪਰ ਭਾਵ ਯਾ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਸਤਤ ਨਿਕਲੇ ਓਹ 'ਨਿੰਦਾ 

_ਬਯਾਜ ਸਤੁਤੀ” ਕਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਵਜ ਦਾ ਇਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਿੰਦਾ 
ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸਤਤੀ ਐਉਂ' ਹੈ:-- ਰ 
੍ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਗੁਰ੍ਹਤਾ (ਗਾਰੂ ਗੇ) ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਪਰ ਤਸਾਂ 
ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਈ । ਭਾਵ ਅਸਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ` ਕੀਤੀ, ਤੂਸ਼ੰ ਕੀਤੀ 
ਸ਼ਭ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤੁਤੀ ਹੈ । ਤਸੀ' ਤਿੰਨੇ ਭਿਗ' ਸੇ 
ਬ੍ਰੱਬਰੀ (ਸਮਤਾ) ਕੋਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਭਾਫ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤ 
ਪਰਲੋਕ ਗਏ (ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ) ਤੁਸਾਂ ਵਿਰੋਧ (ਚਿਤ 
ਨੈ ਭਾਵੇਂ) ਘਰ ਵਿਢ ਪਾਟਕ ਪਾਕੇ ਕਪਟ ਕਮਾਇਆ, (ਪਰ ਤੁਸ 

ਵਿਚ ਰਤਾ) ਲਾਜ ਨਹੀ” ਮੰਨੀ, ਜਦ ਹੋਰ ਜਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਗਲੀ ਵਿਚ ਭੁੰਵੇ ਬੈਠਣੋ' ਨਹੀਂ ਫਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾੰ ਦੇ 
[ਪਾਖੰਡ=ਪਾਪ _ਖੰਤਨ ਵਾਲੇ ਅਥਵਾ _ਪਾਖੰਡ=ਮਤ, ਪੰਥ- 
ਸਨਾਤਨ ਅਚਥ ਹਨ । ਮਾੜੇ ਅਰਥ ਪਿਛੋਂ ਟੁਰੇ ਹਨ । ਪੰਥ ਦੀ 
ਤੁਸੀਂ ਗਨੀ ਵਿਚ ਤੁੰਵੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ] । (੨੨) (ਤਿੰਨਾਂ) ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ, ਲੋਕ 
ਲਾਜ ੩ ਉੱਚ ਪਦਵੀ (3 ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ) ਸ਼ੌਕਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਸੁਆਮੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ (ਢੀਠ=) ਕਠਨ-ਅਥਫਾ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੌੜ ਰੱਖਣ ਢਾਲੋ 

_ (ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਯਾਯ ਦ੧ ਅਰਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ]ਛਇ” 

#ਂਬਾਚੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਗਸ ਦੇ ਅੱਸੂ ੩੫ ਅੰਕ ੩੪ ਵਿਚ ਦੁਸਿਆਂ ਹੈ ਕਿ 
ਜੇ ਵਾਕ ਪਿਛੇ ਮੈਂ ਕਹੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਹੇ ਸਨ, ਇਟ 
ਦੂਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਰਜ । ( ੨੦੫੩੬) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੩੪. 

ਲਹਿ ਕਿਸ ਲਹੈ। ਸੁਨਤਿ ਟੰਬੂਰਾ ਹਾਬ ਬਹੁਰ ਗਾਵਨਿ ਕਰਜੇ ਹੈ ਜਿਸ 
ਮੈਂ ਕੀਰਤਿ ਦੀਹ ਸ਼੍ਰਵਨਿ ਮੈਂ ਰਵ" ਪਰਮੋ॥੨੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ 

ਮੋਹਨ ਤੇਹੇ ਬਚਨ ਅਨੁਪ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ॥ ਮੋਹਨ ਤੰਮਾਨਹਿ ਏਕ ਜੀ 
ਆਵਰ ਸਭ ਰਾਲੀ ।। ਮਨਹਿ ਤ ਏਂਕੁ ਅਲੈਖ ਠਾਕੁਰੁ ਜਿਨਹਿ ਸਭ ਕਲ 

ਧਾਰੀਆ ।। ਤੁਧੁ ਬਢਨਿ ਗੁਰ ਕੈ ਵਸਿ ਕੀਆਂ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਬਨਵਾਰੀਆ ।। 

ਹੂੰ ਆਪਿ ਚਲਿਆ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਆਪਿ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀਅ। ।। ਬਿਨਵੇਂਤਿ 
ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰਾਖਹ ਸਭ ਸੇਵਕ ਸਰਨਿ ਤੁਮਾਰੀਆਂ ॥ ੨ ॥ 

ਚੌਪਈ ॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਜਸੁ ਆਪਨ ਕੇਰਾ । ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਘਨੇਰਾਂ । ਮਨ ਮਹਿੰ ਲਾਗਿ ਬਿਚਾਰਨ ਮੋਹਨ।-ਚਤਰ ਗੁਰੁ 'ਮੂਰਤਿ ਇਹ 
ਸੋਹਨ॥੨੫।ਕੋਧਈਰਖਾ ਆਦ ਬਿਕਾਰ।ਇਨ ਮਹਿਂ ਕੋ ਨਹਿ ਪਰੈਨਿਹਾਰ॥ 
ਕਰੇ ਸ਼ੱਤ੍ਤਾ ਸੋ ਪਛੁਤਾਵਹਿ । ਸੇਵਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਸਕਲ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ॥੨੬॥ 
ਕਟਕ ਬਾਕੋਂ ਸੁਨਿਕੈ ਅਥਿ ਮੇਰੇਰਹੇ ਅਛੋਭ ਸਿੰਧ ਸਮ ਹੇਰੇ। ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਿਦਾ 
ਸਮਤਾ ਮੁੜ ਸਾਬਗਾਇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਬ॥੨੭॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ 
ਪਿਤਾ ਕੋ ਬੈਨ।ਕੀਨਿ ਬਿਗਾਰ ਜਿ ਮਾਨੇ ਸੈ ਨ।ਅਬਿ ਨਹਿ ਉਚਿਤ ਬਿਗਾ. 
ਰਨਿ ਬਾਤੀ । ਕਰੋਂ ਸੁਧਾਰਨਿ ਹਇਿ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ॥੨੮॥ ਜਗ ਮਹਿ ਨਿੰਦਾ 
ਪੂਰਬ ਲਈ । ਅਬਿ ਸੁਧਰੈ ਗੁਰਬਾਨੀ ਦਈ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰ ਲੋ 
ਕਰਿ ਪੋਥੀ। ਮਤਿ ਤਜਿ ਦੀਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਥੋਥੀ'॥੨੯॥ ਨਿਜ ਢੌਬਾਰੇ ਬਾਹਰ 
ਆਯੋ।ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੌ ਤਬਿ ਦਰਸਾਂਯੋ-ਚਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ 
। ਦਿਨ ਮੜਾਰ ਸੋ ਬਸਹਿ ਬਿਸਾਲਾ-॥੩੦॥ ਦੇਖ । ਸਰੂਪ ਸੁ ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਕਹਜੋ ਕਿ “ਸ਼ੈ ਅਰਜਨ ਤੁਮ ਧਨ”। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਮ ਮੋਹਨ ਆਯੋਪੂਨ 
ਤੀਜੋ ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਯੋ॥੩੧॥ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ 

ਮੋਹਨ ਤੁਧੁ ਸਤ ਨਗਤਿ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ ॥ ਮੋਹਨ ਜਮੁ ਨੌੜਿ ਨ 

“ਸ਼ਬਦ । "ਚਾਰ ਗੂਦੂ ਸਾਹੇਬਾਂ ਦੀ । "ਮੇਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ 
ਮੰਨੇ ਸਨ ਸੋਂ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ ਸੀ । "ਦਿਤਿਅ ੧ਦਿਤਿਆਂ । “ਪ੍ਰੇਮ ਹੀਨ ਬੁੱਧੀ ਛਡ ਦਿੱਤੀ । 
"੨੦ [ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਯਾਯ] 

ਕੰਮ ਆ ਪਏ ਹਨ (ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਨ=)ਕਰਨ ਵਿਚ(ਸ਼ਰਮਾਇਆ) ਪੂਰਾ ਜੇਰ ਲਾਇਆ ਹੈ 
(ਅ) ਦ੍ਰਚਿਤਾ ਨਾਲ (ਭਗਤਾਂ ਲਈ)ਨੀਵੇ' ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ (ਡੀ)ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਜਾ ਨਗੇਂ ਆਈ। 
(ਜਿਵੇ ਗੁਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਉਚ ਕੁਲ ਦੇ ਹੋਕੇ ਸ਼ੂਦ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਅਨੈ ਪਾਯਾ; 
ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨ ਲੰਜਿਆ ਦਾ ਕੌਮ ਸੀ)। ਤੇਰੇ ਭੇਤ ਨੂੰ (ਕੋਈ) ਨਹੀਂ' ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਜਗਤ 
ਨੰ (ਠਗ=)ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ,ਕਿਵੇ' ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਸਵ(ਅਪਣੇ ,ਡਗੜਾੰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਗਾਕੇ। 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੫੪) ਰਾਸਿ ੩ ੜੋ। ਅੰ ੩੫ 
ਆਵੋ ਤੁਧੁ ਜਪਹਿ ਨਿਦਾਨਾ। ਜਮ ਕਾਲੁ ਤਿਨ ਕਉ ਲਗੇ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਇਕ 
ਮਨਿ ਧਿਆਵਹੇ ॥ ਮਨਿ ਬਚਨਿ ਕਰਮਿ ਜਿ ਤੁਧੁ ਅਰਾਂਧਹਿ ਸੇ ਸਰੈ ਫਲ 
ਪਾਵੰਹੇ ! ਮਲ ਮੂੜ ਮੁੜ ਜਿ ਮੁਗਧ ਹੋਤੇ ਸਿ ਦੇਖਿ ਦਰਸ ਸੁ ਗਿਆਨਾ । 

ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾ, ਨਿਹਚਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਰਵਾਨਾ ॥ ੨ ।। 
ਦੋਹਰਾ॥ ਸੁਨਝਿ ਗਾਇਬੋ ਪ੍ਰੰਮ ਸਮੇਤ।ਤਾਲਨਿ ਅਰੁ ਮਾਧੁਰਯ ਨਿਕੈਤਾ'। 
ਗਾਵਤਿ ਰਕਜੋ ਕੌਠ ਜਲ ਨੰਨ।ਭਏ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਗਦ ਗਦ ਬੈਨਾ॥੩੨॥ਮੋਹਨ 
ਦੇਖਿ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਭਾਂਤੀ । ਭਗਨੀ ਸਤੁ ਤੇ'ਲਹਿ ਸ੫ ਛਾਤੀ । ਅਤਿ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਮੋਹਨ ਮਨ ਭਇਊ । ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰੰਦ ਆਗੇ ਧਰਿ ਦਇਉ॥੩੩॥ਪਦ 
ਅਰਬਿੰਦਨ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਜੋ । ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਨਿ ਕੋ ਪੁਨ ਕਰਯੋ । ਅਪਨ 
ਕਰਤਾ ਚਹਿ ਬਖਸ਼ਾਵਨ। ਆਗੈ ਪਾਛੇ ਕੀਨਿ ਅਭਾਵਨਿ॥੩੪॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਰ- 
ਨੈਨ ਅਵਿਲੋਕਨਿ ਕੀਨਾ । ਨਿਰ ਹੈਕਾਰ ਸੁ ਨੰਮਿ੍ ਅਧੀਨਾ । ਕਹੜੋ ਬਾਕ 
੪ਮਨੁਚਿਤ ਨਹਿ ਕਰੀਅਹਿ । ਬਡ ਸਥਾਨ ਹੋ ਆਪ ਬਿਚਰੀਅਹਿ'॥੩੫॥ 
ਹਮਰੀ ਜਨਨੀ ਕੇ ਬਡ ਕਾਤਾ । ਲਾਗਤਿ ਹੋ ਮਾਤੁਲ ਸੁਖਦਾਤਾ । ਪਿਤਾ 

ਤੁਮਾਰੋ ਗੁਰ ਗੀਭੀਰ।ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਾਟਤਿ ਪੀਰ॥੩੬॥ਤਿਨਕੇ ਨੰਦਨ 
ਤੁਮ ਬਡਭਾਰੇ। ਜੋਗ ਵਿਰਾਗ ਗਯਾਨ ਅਨੁਰਾਗੇ।ਨਮੇ ਉਚਿਤ ਯਾਂਤੇ ਹਮ 

_ਜਾਨੇ।ਬਿਸ਼ਯ ਬਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹਾਨੇ॥੩੭॥ਜੇ ਮਾੜੁਲ ਸਨਬੈਧ ਬਿਚਾਹੈ'। 

ਬੈਦਨ ਠਾਨਹਿ ਉਚਿਤ ਹਮਾਰੇ । ਯਾਂਤੇ ਅਨੁਢਿਤ ਨਹੀ' ਕਰੀਜਹਿ । 
ਪਦ ਪਰ ਹਮਰੀ ਬੈਦਨ ਲੀਜਹਿ॥੩੮॥ਸਨਿ ਗਰ ਨੌਦਨ ਮੋਹਨ ਕਾਨ॥ 
ਧਰੇ ਨੰਮੁਤਾ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਮੇਰੇ । ਪਰਸੋਂ 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਬਿ ਤੇਰੇ॥੩੯॥ਭੁਲ ਪਰੀ ਮੁਝ ਤੇ ਬਹੁ ਪਹਿਲੇ। ਬਖਸ਼ਹ 
ਅਬਿ ਕੀਜਹਿ ਨਿਤ ਸਹਿਲੈ । ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਤਿ ਸੋ ਅਖਿ ਆਵਾ । ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਕਰਹ ਦਖ ਬਨ ਤੁਮ ਦਾਵਾ” ॥੪੦॥ਦੋਹਰਾ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਹਨ ਜਬਹਿ 
ਕਹੀ ਗਿਰਾ ਮਨ ਨਨੋਵ ਸੰਭਿਨਿ ਸੁਨਨ ਹਿਤ ਝੂਕਿਓ ਸੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖ ਰ 
ਸੀਵ੯।੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰ ਬੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਫਾਸੇ “ਮੋ ਮੋਹਲ ਪੇਬੀਆਂ ਦੇਨਿ? 

ਪੁਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤਰਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਮੰ੧॥ ੩੪ ॥ ਰ 
੩੫, (ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਈਆਂ । ਮੋਹਨ ਜੀ] । 

_ ਦੋਹਚਾ ॥ #ਸ੍ਹੀ ਮਾਤੁਲ ਤੁਮ ਆਪ ਹੈ ਬਖਸ਼ਨ ਜੋਗ ਨਾਮਾ 
ਤੁਮ ਬਿਖੈ ਰਹਿ ਪੂਰਨ ਗੁਨ ਸਭਿ ਕਾਲ” ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ 

_ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਘਰ । "ਭੈਣ ਦੇ ਪੱ: ਭਾਫ ਗੁਹੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਤੇ'। ਪਾ ਰਹ ਪਛਾੜ ਹੂ 
ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤ! ਹੇਇਆ ਸੀ । ਵਿਚ ਲਹ ਸਖੀ “ਜਮ ਦੀ ਹਵ। 



ਸੁੰਨ ਇਮ ਕਹਮੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰ ਭੁਮ 
ਤੁਮੈ ਸੁਨਾਵੋਂ । ਪੁਨਹਿ ਢੀਠਤਾ'ਨਿਜ ਬਖਸ਼ਾਵਂ॥ 
ਗੁਨ ਗਕਾਨੀ।ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਭਏ ਸੁਖ ਦਾਨੀ।਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਬ 
[ਪਰਸ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ॥੩॥ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਵਨਿ ਕੀਨਸਿ । ਨਿਥ- 

_ਹੈਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਲੀਨਸਿ। ਸਭਿ ਗੁਨ ਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰਜਾਨੇਸਭਿ ਅੰਗਨ 
ਅਪਨੇ” ਮਾਂਹ ਮਾਨੇ ॥੪॥ ਜੇ ਦਿਨ ਕੌ ਕਹਿੰਆਧੀ ਰਾਤ। ਤਿਉ' ਮਾਨਹਹਿ 

ਭਾਖੀ-ਸਤ ਬਾਤ“-।ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਮਹੁੰ ਅਨੁਰਾਗੇਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਜਗ 

ਕਾਰਜ ਤਯਾਰੇ॥੫॥ ਅਪਨੋ ਪਿਤ ਹਮ ਜਾਨਤਿ ਰਹੇ। ਈਸ਼ੁਰ ਆਪ, ਭੋਂਵੇ 

ਨਹਿ ਲਹੇ ਜੇ ਕਛ ਜਾਨਤਿ ਭੇ ਬੜਿਆਈ।ਤਉ ਪਿਤਾ ਲ/ਖਾੰਹਮ ਸੁਖ- 
ਦਾਈ ॥੬॥ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨਸਿ, ਕਹਜੋ ਨ ਮਾਨਜੋ ।-ਹਮਰੋ ਪਿਤਾਂ-ਗਰਬ 
ਇਮ ਠਾਨਜੋਂ।਼੍ਰੀਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪਰਯਾਂਤੇ।ਕਦੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰਿਦੈ ਹਰਖਾਤੇ॥੭॥ 
ਜਬਿ ਗੁਰਤਾ ਦੇਵਨਿ ਤਿਨ ਲਾਗੇ । ਸਭਿ ਤੇ ਅਧਿਕ ਜਾਨਿ ਅਨ੍ਰਾਗੇ । 

ਪ੍ਰਿਥਮ ਹਕਾਰਨਿ ਕੀਨਸਿ ਮੋਹੀ।ਕਹਿ-ਇਨ ਪਗ ਲਗਿ,ਸਭਿ ਸੁਖ ਹੋਹੀ 

॥੮॥ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਜਾਨਿ ਹਮ ਦੀਨਸਿਅਜਰ ਜਰਨ ਇਨ ਉਰ ਲਥਿ _ 
ਲੀਨਸਿ(ਅਧਿਕ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਇਨ ਬਡਿਆਈ.ਪੁਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਲਗਾਹਿ 

ਜੂ ਪਾਈ-॥੯॥ ਮੈਂ ਗਰਬਤਿ ਨੇ ਏਕ ਨ ਮਾਨੀ।-ਹਮ ਪਿਤ ਕੇ ਸਤ=ਯੰ 

ਕਰਿ ਜਾਨੀ । ਗਯੋ ਸਮੀ੫ ਨ ਲਾਗਜੋ ਪਾਈ ।-ਹਮ ਘਰ ਗੁਰਤਾ-ਲਖਿ 
ਬਡਿਆਈ॥੧੦॥-ਸੋਢੀ ਰਹਤਿ ਅਲੰਬ ਹਮਾਰੇ-। ਲਘ ਅਪਨੇ ਤੇ ਤਾਂਚਿ 

ਬਿਚਾਗਪੁਨਹਿ ਮੋਹਰੀ ਲਘ ਸੁਤ ਜੋਉ।ਪਿਤ ਨੇ ਕਰਯੋ ਹਕਾਰਨਿ ਸੋਊ॥ 
੧੧॥ਕਹਜੋਸ-ਰਾਮਦਾਸਕੇ ਚਰਨੀਂ।ਬੈਦਨ ਕਰਹੁ ਪਰਹੁ ਇਨਸ਼ਰਨੀਂ-4 

ਸੁਨਿ ਕੈ ਪਿਤ ਆਇਸ ਨਹਿ ਫੇਰੀ।ਧਰਯੋ ਚਰਨ ਪਰ ਸਿਰ ਤਿਸ ਬੇਰੀ॥ 

੧੨॥ਪਿਖਜੋ ਪੁੱਤ ਲਘ ਪਾਇਨ ਲਾਗਾ। ਹੁਇਪ੍ਰਸੰਨ ਕਹਿ-ਭਾ ਬਡਭਾਗਾ। 
ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਨਵ ਨਿੱਧਿ ਅਨੰਦ । ਪੁੱਤ ਮੋਹਰੀ ਪਾਇੰ ਬਿਲੈਦ” ॥੧੩॥ 
ਰਾਖਿ ਲਈ ਭੱਲਯਨ ਕੁਲ ਕੋਰੀ ।ਮੈਤੜਿ ਤੇਰੀ ਫਲਹਿ ਘਨੌਰੀ । ਸਭਿ 
ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਜਾਵਦ ਜੀਵਹਿੰ।ਅੰਤ ਹਮਾਰੇ ਨਿਕਟੀ ਬੀਵਹਿੰ-॥੧੪॥ਦਮ 

ਬਰ ਦੇ ਕਰਿ ਕਰਯੋ ਨਿਹਾਲ । ਪਾਇ ਸਕਲ ਸੁਖ ਪਿਤ ਬਚ ਨਾਲਮਰਾਮੋ-_ 
। ਕੋਡਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੰ =ੱਡਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ । 'ਭਾਵ ਗੇ 

ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ । “ਮੰਨਦੇ ਸਨ ! ਗਰੁ ਰਾਮਟਾਸ ਜੀ ) ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਕੇ । “ਪਿਤਾਂ 
ਜਾਣਿਆਂ । “ਪਾਵੇਂਗ। ਬੜੀ । ਰ੍ 



ਫਲ ਬਦ ਆ (੨੦੫੬) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੩੫. __ 
ਕੋ ਦੇ ਕਰਿ ਟੀਕ।ਕਰਜੋ ਪਿਯਾਨ ਆਪਨੇ ਨੀਕਾਂ ॥ ੧੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਲਾ ਦਾਸ ਤਿਨ ਪਾਛੇਬੈਠਿ ਸਹਾਵਤਿ ਗਾਦੀ ਆਛੇ।ਸਰਬ ਗੀਤ ਗੁਰਤਾ 

ਬਿਦਤਾਈ।ਰੀਝ ਖੀਝ ਹੋਹਿ ਨ ਨਿਫਲਾਈ'॥੧੬॥ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਆਵਨ 

ਲਗਿ ਪੁਜ।ਬਢਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ ਸਮਸਰ ਦੁਜ।ਕਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਦਾਸ ਨਹਾਲਹ 

ਦਸ਼ਟਨਿ ਦੀਨਸਿ ਕਸ਼ਟ ਕਰਾਲ ॥ ੧੭ ॥ ਦੇਖਿ ਤਿਨਹੁ ਚਿਤ ਬ੍ਯਾ 

ਚਿੰਤਾਂ-ਹਮਛੂਛੇ ਇਹਿ ਭੇ ਭਗਵੇਤਾ-। ਭਯੋ ਦੀਨ ਮੈਂ ਗਮਨਜੋ ਤਹਿੰ- 
ਵ।ਪਿਤ ਬੈਠਕ ਚਵਬਾਰੋ” ਜਹਿੰਵਾ।੧੮॥ਭਾਖੀ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਬਅਰਜ਼ੀ। 

-ਹੋ ਖਿਤ ! ਮੈਂ ਨ ਚਲਕੋ ਤੁਮ ਮਰਜ਼ੀਤਪਤ ਰਹੌਂ ਮੈ ਦਿਨ ਅਰੁਰਾਤੀ। 

ਜਿਮ ਮਲੀਹਨਿਤ ਸਲਗਤਿ ਛਾਤੀ॥੧੯॥ਲਖੇ ਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਘ। 

ਕਰਹੁ ਨਿਹਾਲਧਰਹ ਸਿਰਹੱਬ।ਰਾਈ ਮੇਰੁ”ਮੇਰੁ ਕੌ ਰਾਈ।ਤਤਛਿਨ ਤੁਮ 

ਕਰਿ ਦੇਹ ਗੁਸਾਈਂ॥੨੦॥ਭਨੰਗ ੬੮॥ ਗੁਰੂ ਰੂਪ [ ਸਾਰੇ ਜਗੇ ਬੀਚ ਬਯਾਪੇ । 

ਨਿਜੈ ਸਿੱਖ ਦਾਸਾਨਿ ਕੇ ਤਾਪ ਖਾਪੇਪ੍ਰਭੂ,ਈਸ਼,ਗਯਾਨੰ ਰਸਾਲਾ ਧਾਮੰ। 
ਨਿਰੀਹੈ'', ਨ੍ਰਿਬਾਣੈ' ਨ੍ਬਾਣੈਂ; ਸਦਾ ਹੀਨ ਕਾਮ” ॥੨੧॥ ਦਯੋ ਨਾਮ ਦਾਨ ਮਹਾਂ 
ਮੁਢ ਤਾਰੇ।ਦਿਸੀ ਲੋਕ ਉਚ. ਆ. ਪ੍ਰਲੋਕ ਉਬਾਗੇਸਦਾ ਦੁੰਦ ਨੰ ਕਲ 

ਉਦਾਸੀ੧ਕਰੋ ਜੋਗ ਭੋਗੇ", ਅਲੋਪੰ, ਅਨਾਸ਼ੀ ਕਿ ਲੱ ਜਨੌ ਦੀਨ 
ਸਦਾ ਸਿੱਖ੍ਯ ਪਕਾਰੇ।ਮੁਕੰਦ!ਨਮੇ ਪਾਦ ਕੋਜੈ ਤਮਾਰੇਦਯਾਸਿੰਧ 
ਹੋਵੈਂਸਹਾਈ।ਰਿਦੈ ਕੀ ਲਖੇਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਪੁਜਾਈ॥੨੩॥ਅਨੰਦੈ ਕਿਰ 
_ਨਿਕੰਦੈ ਬਿਕਾਰਾ।ਮਹਾਂ ਮੋਹ ਕ੍ੰਭੀ'“ਬਲੀ ਸ਼ੇਰ ਭਾਰਾ । ਅਹੈਕਾਰ 
ਬਿਹੰਗੇ ਸੁ ਤਾਂਹੀ'।ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਵੇਨ੍ਹੀ ਭਏ ਨੀਰ ਵਾਹੀ"'॥੨੪॥ਗਰੂ"“ ਸੇਵ 

ਹੀ ਨੈ ਪ੍ਸੈਨੰਕਰੇ ਹੈਂ।ਨਿਜੈਜੋਤਿਥਾਪਾਵਤਾਰੈ”'ਧਰੇਹੈਂ।ਭਏ ਮੌਰ ਬੇਦੀਨਿ" 
ਕੁੰ ਬਿਨਾਸ਼ੀ । ਵਹੀ ਜੋਤਿ ਜਾਗੀ ਇਹਾਂ ਤੇਜ ਰਾਸੀ ॥ ੨੫॥ ਪ੍ਰਸੀਦੋ 

ਪਭ! ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਜ ਰਾਖੋ। ਛਿਮੋ ਦੋਸ਼ ਮਰੇ ਨਿਜੀ ਦਾਸ ਲਾਖ””। ਨਮੋ 

“ਰੀਬ= ਪੂਮਨਤਾ ਭਾਵ ਵਰ ਤੇ ਖੀਬ=ਖਿਬਣਾ ਭਾਵ ਸਰਾਪ, ਨਿਸ਼ਵਲ ਨਹੀ` ਸੀ ਹੋਇਆਂ । 

“ਂਗਾਫ ਮੈਨੂੰ । €ਡਾਗ ਵਾਲੇ. ਹੋ ਗਏ । ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ । “ਬੇਨਤੀ । ਓਸੁਕੀਅ _ 

ਮੇਬਣਾ, ਸਕੇ ਗੋਹਿਆਂ ਦਾ ਚੁਰਾ । “ਰਲੀ ਤੋਂ ਪਰਬਤ । ੯ਨਿਰਇੰਛਤ । ੯ਨਿਰਧੰਧ । '?ਕਾਮਨ॥ 

ਤੋਂ ਰਹਤ ! "ਪੁਜਵਾਕੇ । "ਗਿ੍ਹਸਤ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਹੇਵੇ । "੬ਜੇਗ ਤੇ ਭੋਗ ਭੋਗ (ਦੇਵੇਂ ) ਕੀਤੇ । 

੯੧ਦਾਸਂ ਦਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਰਾ । "ਮਹ ਰੂਪ ਹਾਥੀ, ਨੂੰ । “ਤਸੀ' ਹੋ ਜਰ । ੧੭ਮਹੋਕਾਰ ਰੂਪ 

ਸਰਪ ਨੂੰ ਗਰੜ ਤੁੱਲ ਹੋ । "੯" "ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਤ ਹੋ। ੯੯ਡਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਵੀ । 

੨<ਰਾਪ ਕੇ ਗੁਰ ਅਤਾਰ । "ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਬੇਦੀਆਂ ਵਿਚ । _'ਜਾਣੋ 



ਬਿਨੈਤੀ ਸਨੀਜੇ ਕਿਪਾ ਆਪ ਕੀਜੈ । ਭਈ ਕੁਲ ਮੋ ਤੇ ਰਿਦੇ ਨਾ ਧਗੀਜੈ 
ਬਿਗਾਰੈਂ ਸਦਾ, ਕਾਜ ਪੁੱਤਾਨਿ ਕੇਰਾਂ। ਸਧਾਰੈ ਪਿਤਾ; ਪੈ ਦੁਲਾਰੈ ਘਨੌਰਾ” 
॥੨੭॥ ਲਖੈ ਆਪਨੇ, ਨੀਕ ਪੰਥੈ ਚਲਾਵੈਂ । ਸਦਾ ਜੈ, ਸਦਾ ਜੋ; ਸਦਾ 
ਤੋਹਿ ਗਾਵੈਂ । ਨਮੋ ਲੋਹ ਮੇਰੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੋਹੇ । ਸਮਾਨੰ ਨ ਆਨੈਂ'ਅਨੰਦੈ 
ਸੰਦੋਹੇ“-॥੨੮॥ਦੋਹਰ।ਇਮ ਅਸ਼ਟਕ ਜਥਿ ਮੈਂਕਹਨੋ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਿਸਾਲ। 
ਬੀਚ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਸਤਿ ਭਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ॥ ੨੯ ॥ ਚੌਪਈ॥ 
-ਸਲੋ ਪੁੱਤ੍ ਮੈ ਭਯੋ ਪ੍ਰਸਨੇ।ਕਹੋਂ ਬਾਕ ਲੀਜੈ ਮਨਮੰਨੇ।ਸਭਿ ਸਤਿਗੁਰਨਿ 
ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਰਾਸੀ।ਸੇ ਸੈਕਾਰ ਰਾਖਿ ਨਿਜ ਪਾਸੀ॥੩੦॥ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਨੰਦਨ 
ਗਯਾਨੀ । ਚਹੈ ਬੀੜ ਕਰਿਬੋ ਇਕ ਬਾਨੀ । ਗੁਰਬਾਨੀ ਕੌ ਖੋਜਹਿ ਸੋਈ। 
ਤਬ ਬਿਨ ਅਪਰ ਥਾਨ ਨੀਹੋ ਹੋਈ ॥ ੩੧॥ ਅਪਰ ਲੋਨ ਆਵਹਿ ਨਹਿੰ 

ਗਬਹੁਰ ਸੁ ਮਿਲੀਹ ਪ੍ਰੰਮ ਕੋ ਕੀਜੀਗਿਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਨਮੋ ਨ ਧਾਰੰ। 
ਬਨਿ ਤਿਨ ਸੁਤ ਕੇ ਨੰਮੂ ਅਗਾਰੀ॥੩੨॥ ਚਰਨ ਪਰਹੁ ਹੈ ਨਿਰਹੈਕਾਰਾ। 
ਸੋ ਤਬਿ ਰੱਖਰਕ ਬਨਹਿ ਤੁਮਾਰ/ਅਪਰ ਨ ਗਿਨਤੀ ਗਿਨੀਅਹਿ ਕੋਈ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਜਾਨੀਅਹਿ ਸੋਈ॥੩੩॥ਰਹਜੋ ਪ੍ਰਤੀਖਨਿ ਕਰੜਿ ਬਿਸਲਾ 
। ਪਰਾਪਤਿ ਭਯੋਂ ਆਨਿ ਸੋ ਕਾਲ॥ ਕਹਜੋ ਕਠੋਰ ਹੇਤੁ ਪਤੀਆਵਨਿ। ਲਖਿ 
ਲੀਨੇ ਤੁਮ ਸੋ ਮਨ ਭਾਵਨ'॥੩੪॥ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਨ ਦਿਹ। 
ਪੋਥੀ ਸਾਂਭਤਿ ਰਹਯੋ ਦਇਸਹਿ ਲਿਹੁ । ਪਰੀ ਕੁਲ ਬਖਸ਼ਾਵਨਿ ਕਰਿਹੋਂ । 
ਤਪਤ ਰਿਦੈ ਚਿਰ ਕੀ ਅਬਿ ਹਰਿਹੋਂ'॥੩੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਭਿ 
ਕਾਰਨ । ਮਾਤੁਲ ਸਾਬਹਿ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰਨ ।“ਹਮ ਗਰਜ਼ੀ ਕਹਿਨੋਚਿਤ 
ਅਰਜ਼ੀ'1ਅੱਰ] ਕਰੋ ਜਿਮ ਰ੍ਰੋ ਤੁਮ ਮਰਜ਼ੀ॥੩੬॥ਹਮ ਹੈਂ ਅਲਪ ਸਰਬ ਹੀ 
ਰੀਤੀ।ਤੁਮ ਬਿਸਾਲ ਚਿਤ ਧਾਫੰਤ ਪ੍ਰੀਤੰ॥ਰਾਵਰਿ ਬਾਕ ਨ ਜਾਇ ਹਣਾਯੋ 
। ਹਮ ਬਾਲਕ, ਕਰ ਜਿਮ ਮਨ ਭਾਯੋ” ॥੩੭॥ ਸੁਨਿ ਮੋਹਨ ਪਰਮੁਦੜਿ 
ਬਸਾਲ।ਗੁਰਕੇ ਚਰਨ ਪਰਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲ।ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਨੰਮ੍ਰੀ ਅਤਿ ਭਇਉ। 
"ਸ੍ਰੱਛ (ਆਪਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਹਨ । "ਸਦਾ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੁਤ ਦਾ ਕੋਸ ਹੈ । `ਪਿਤਾ 
ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰਦਾ ਹੈ । ਅਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਚੋਗੇ ਗਹ ਟੁਗਾਂਢਦ, ਹੈ । 
ਪਹੋਚ (ਆਪ ਦੇ) ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ । “ਆਨੰਦ ਸਮੂਹ ਯਾ ਅਨੰਦ ਸਹਤ ਹੋ [ਸੈਸ,, ਸੰਦੇਹ] । 
“ਸੋਂ ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀ ਉਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ 'ਪੜਾਰੇ ਲਗਣ ਵਾਲ ਹੋ (ਗੁਰੂ) ਕਰਤੀ ਕਹਿਣ 
ਯੋਗ ਹਾਂ [ਕਹਿਨ ਉਢਿਭ] । ਰ੍ 



ਅਣ ਕਲੀ 4੯੦੫ ਆ ਆ - ੪੬ 
_ਥੇਦ ਸਰਬ ਪਰਹਰਿਓ ॥ ੩੯॥ _ ਸ਼੍ਰੀ ਮਖਵਾਕ ॥ 

ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸੂਢਲ ਫਲਿਨਮ ਸਣ ਪਰਵਾਰੇ।। ਮੋਹਨ ਪੁਤ੍ਰ ਮੀਤ ਭਾਈ ਕੁਟੋਬ ਸਭਿਤਾਰੇ। 

ਤਾਰਿਆ ਜਹਲੁ ਲਹਿਆ ਅਗਿਮਾਨੁ ਜਿਨੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥ ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੌ ਧੰਨੁ 
ਕਹਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇਂੜਿ ਨ ਆਇਆ ॥ ਬੇਮੰਤ ਗ਼ਣ ਤੇਰੇ ਕਖੈ ਨ ਜਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਪਰਖ ਮਰਾਜ਼ੇ ॥ ਬਿਲਵੌਤਿ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਿਆ ਸੈਸਾਹੇ ॥੪॥੨॥। 

ਚੌਪਈ । €ਆਇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸੁਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਤੁਮਰੇ ਪਾਸੂਤਿਨ 
ਕੌ ਮਾਨ ਹਰਜੋ ਨਹਿ ਦੀਨਿ । ਸੋ ਪੋਥੀ ਸਭਿ ਹਮ ਨੇ ਲੀਨਿ॥੪੦॥ ਜਿਸ 

_ਲਗਿ ਜਗਤ ਸਿਮਰਿ ਸਤਿਨਾਮੂਹੋਇ ਉਧਾਰ ਪਾਇ ਸੁਖਧਾਮੂਸ਼੍ਹੀ ਮੋਹਨ 
ਤੁਮ ਪੈਨ ਮਹਾਨਾਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਨਸਿ ਇਕ ਥਾਨਾ॥੪੧॥ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਨਿ 
ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ । ਪਠਹਿੰ ਸੁਨਹਿੰ ਉਤਰਹਿੰ ਭਵ ਪਾਰੀ । ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਕੌ 
ਜਗ ਮਹਿੰ ਹੋਵਨ । ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੇਤੁ ਦੁਖ ਖੋਵਨਿ॥੪੨॥ ਸੁਨਿ ਮੋਹਨ 
ਹੁਇ ਸਰਲ ਉਚਾਰੀ/ਅਬਿ ਮੈਂ ਆਇਸ ਚਹੋਂ ਤੁਮਾਰੰ। ਹੋਇ ਦਾਸ ਅਥਿ 
ਸੈਗ ਚਲੈ ਹੈਂ।ਅਪਰਨਿ ਸਮ ਤਹਿੰ ਸੇਵ ਕਮੈ ਹੋਂ॥੪੩॥ਰਹੌਂ ਸਮੀ੫ਪ ਚਰਨ 
ਅਰਬਿੰਦਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਬਾਵਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੰਦ।ਸਾਗਰ ਸਮ ਉਛਰਜੋ ਉਰ 
ਮਾਂਹੀ । ਪੂਰਨ ਚੇਦ ਗੁਰੂ ਪਿਖਿ'ਤਾਂਹੀ॥੪੪॥ ਗਦਗਦ ਗਿਰਾ ਨੌਤ੍ਰ ਜਲ 

_ ਛਾਵਾ । ਦੇਹਿ ਰੋਮ ਹਰਖਣ ਹੁਇ ਆਵਾ।ਲਖਜੋ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਥਿਹਬਲ ਭਾਰੀ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬਿ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ॥੪੫॥“ਮੋਹਨ ਮਾਤੁਲ ਜੀ ਤੁਮ ਸਯਾਨੇ। 
ਪੂਰਨ ਗੁਨਨਿ ਮਹਾਨ ਸੁ ਗਜਾਨੰ। ਬੀਚ ਚੁਬਾਰੇ ਧਰਹੁ ਸਮਾਧਿ । ਸਾਧਹ 
ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ॥੪੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਮੰਤ੍ਰ ਜਪੀਜਹਿ । ਉਧ- 
ਰਹ ਆਪ ਬੈਸ ਉਧਰੀਜਹਿ । ਹਮ ਦਿਸ਼ਿ ਦਯਾ ਕਰਤਿ ਨਿਤ ਰਹੀਯਹਿ 
ਇਸ ਹੀ ਥਲ ਹਮਰੀ ਸੁਧਿ ਲਹੀਯਹਿ908੭॥ਆਗਜਾ ਮਾਨੀ ਮੋਹਨਿ ਸੋਈ 
ਬੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਉਚਰੀ ਜੋਈ । ਪਰਕਰਮਾਚਹੁਂ ਦਿਸ਼ਿ ਵਿਰਿ ਦੀਨੀ 
ਪਰਮ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਬੈਦਨ ਕੀਨੀ॥੪੮॥ਅਪਨ ਚੁਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਨੋ ਜਈ.ਪ੍ਰਥਮ 
ਸਮਾਨ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਈ । ਬਾਣੀ ਮਧਮਾ” ਸਾਬ ਪਠੰਤਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 

ਪਤ (ਜਨ ਭੂਪ) ਰਜ ਦੇ ਚਜ੍ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ । “ਭਾਵ ਰੋਮਾੰਚ ਹੋ ਗਏ । ਭਾਵ 
ਹੀ €ਫ਼ਾਫ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ [ਬਾਣੀਆਂ ੩੪ ਹਨ:-ਪਰਾਂ; 

ਪਤ ਡੀ; ਮੱਧਮਾ। ਰਸ 



ਦੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ ਸੰਤਿਗੁਰੁ ਸਬਦ ਪੇਥੀਅ 
“ਅਵਾਮ ਕਲਾ ਕੌ ਨਮੋ ਧਕਾਨ ਕਰਿ ਕੀਨਿ ॥ ੫੦ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ ਗਿੰ-ਬ ਤ੍ਰਿਤਯਿ ਰਾਸੇ “ਪੋਥੀਆਂ ਲੋਨਿ! ਪੂਸੈੰਗ ਬਰਨਨੌ ਨਾਮ 
ਪੰਚਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੩੫ ॥ ਰ 

੩੬. [ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਮਿਲੇ] । 
ਦੌਹਰ॥ਕਰਿ ਕਾਰਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਪਾਇ। ਕਰੋ ਚਹਤਿ 
ਬਝ਼ ਬੀੜਕੋ ਸਭਿ ਬਾਨੀ ਇਕ ਥਾਇੰ' ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਚਲਨਿ ਸੁਧਾ- 
ਸਰ ਕੀ ਕਰਿ ਤਜਾਰੀ।ਸਨੀ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਸਧਿ ਸਾਰੀ/ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮੋਹਨ 
ਹੁਇ ਗਦਇਉ।ਪਰਯੋ ਚਰਨ ਪੁਸਤਕ ਸਕਿ ਦਇਉ”॥੨॥-ਮਹਾਂ ਮਸਤ ਜੋ 
ਕਿਸਹਿ ਨ ਮਾਨਹਿ । ਸਭਿ ਸੋਂ ਅਨਰਸ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾਗਿਕਿਮ ਇਨ ਕੇ 
ਦੌਯਹੁ ਅਨੁਸਾਰੀਂ।ਕਰੀ ਨਮੋ ਪੁਨ ਚਰਨ ਅਗਾਰੀ॥੩/ਜੋਗਰ ਰਾਮਦਾਸ 
ਕੇ ਆਗੇ/ਨਿਮਜੋ ਨਹੀਂ ਪਿਤ ਬਾਕਨਿ ਤਯਾਰੇ।ਯਾਂਤੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਡਿ- 
ਆਈ । ਆਦਿ ਨਿੰਮੂਤਾ ਕੁਛ ਲਖਿਪਾਈ" ॥੪॥ ਜੋ ਚਾਰਹ ਸਤਿਗਰ ਮੈਂ 

_ਜੋਤਿ। ਸੋ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਖੈ ਉਦੋਤ-।ਇਮ ਬੀਚਾਰ ਮੋਹਰੀ ਆਯੋ।ਦੇਖਿ 
ਦੂਰ ਹੀ ਤੇ ਹਰਖਾਯੋ।ਘਜਾਇ ਪ੍ਰ ਦਛਨਾ ਦੀਨਸਿ ਗੁਰ ਕੀਖੈਦਤਿ ਭਯੋ 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਉਰ ਕੀ । #ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਗਜਾਨ ਉਦਾਗੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹ 
ਘਰ ਚਲਹ ਹਮਾਰੇ ॥੬॥ ਜਥਾ ਬਿਦਰ ਕੇ ਗਏ ਨਿਕੇਤ। ਦਈ ਬਛਾਈ 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਮੇੜ । ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਦੇ ਕੋ ਦੇਖਨਿ ਕਰੋ । ਯਾਂਤੇ ਦੀਨ”ਧਾਮ' ਪਗ ਧਰੋ” 
॥੭॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਬਹੁ ਬਡਿਆਈ।ਪਰਯੋ ਅਗਾਰੀ ਪਦ ਲਪਟਾਈ। - 
ਭਯੋ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਿਹਥਲ ਭਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਸ ਦਸ਼ਾ ਨਿਹਾਰੀ ॥ ੮ ॥ 
ਕੀਨ ਉਠਾਵਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਹਮਰੇ ਮਾਤੁਲ" ਅਹੋ ਮਹਾਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਨੌਦਨਜਿਨ ਦੇਖਤਿ ਹਇ ਪਾ੫ ਨਿਕੰਦਨ॥੯॥ ਹਮਰੀ 
ਕੁਲ ਸਭਿ ਤਿਨ ਕੇ ਦਾਸਜਿਨਹੁੰ ਕ੍੍ਪਾ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਿਸ ਦਿਨਤਿਨ 

_` ਕੌ ਨਾਮ ਜਪੀਜਹਿਜਗ ਗੁਰ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ ਲਖੀਜਹਿ॥੧੦॥ਯਾਂਤੇ ਨਮੋ 
_ਉਚਿਤ ਤੁਮ ਅਹੋ । ਮਮ ਪਦ ਗਹਨ ਅਨਚਤਾ ਲਹੋ । ਜੇਵੋਂ ਰਜ ਪਗ 
_ਕਮਲ ਤੁਮਾਰੀ।ਕ੍ਰਿ ਕਰਹ ਲਖ ਕੈ ਅਨੁਸਾਰੀ? ॥੧੧॥ ਸਨਤਿ ਮੋਹਰੀ 
ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੀ। ₹ਜਰੀਆੰ ਬਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਯਾਂ (ਕਰਕੇ) ਵੱਡੇ ਬੀੜ ਬਣਾਈ ਚਾਰਵੈ ਹਲ । 
<_ ੦ ੦੮ ਜਾਣ ਪਾਈ ਹੈ । 
੧(ਮੈਂ) ਗਰੀਬ ਦੇ । “ਆਮਨੇ"। 



ਅਕੁਰ'।ਤਬਿ ਭੀ ਰਾਵਰਿ ਕੇਰ ਹਦ੍ਰ॥੧੨॥ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਚੈਦ ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। 
ਰੱਛੋਕ ਸੇਵਕ ਕੇ ਸਦ ਸ਼੍ਰਾਮੀ । ਮੰਠਿ ਕਾਰਣ ਮੁਝ ਤੇ ਭਈ ਕੂਲ। ਕਿਤਿਕ 
ਕਾਲ ਬਰਤਜੋ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਲ॥੧੩॥ਸੋ ਅਬਿ ਛਿਮਾਂ ਧਾਰਿ ਬਖਸ਼ੀਜ॥ ਚਲਹੁ 
ਸਦਨ ਮਮ ਇੱਛ ੫ਪਗੋਜੈ।ਅਬਿ ਕੇ ਬਿਛੁਰੇ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲਾ । ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਮਬ ਲੇਹ ਸਕੇਲਾ॥੧੪॥ਅੰਤ ਸਮੈ ਪਰਲੋਕ ਮਝਾਰੀ। ਨਿਜ ਸਮੀਪ ਰਾਖੇ 

__ਹਿਭ ਧਾਰੀਮੈਸ਼੍ਹੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤਿਹ ਸਮੈਮਕਹਜੋ“ਅੰਤ ਕੋ ਮਿਲਿ ਹੈਂ 
ਹਸੈ॥ ੧੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਮਾਨਯ ਬਾਕ ਰਹਯੋ ਹਿਤ 
ਧਾਰੀ।ਤਬਿ ਹੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰਾ।ਸਦਾ ਸਮੀਪੀ ਰਹੈ ਹਮਾਰ” ॥੧੬॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਭੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਜਗਨਾਬ।ਗਮਨੇ ਸਦਨ ਮੋਹਰੀ ਸਾਬਮਾਤੁਲ ਕੀ 
ਪਤਨੀ ਸੋਗ ਮਿਲੋ।ਤੁਰਨ ਉਠੀ ਹਰਖ ਕਰਿ ਭਲੋ॥੧੭॥ ਨਮੋ ਕਰਤਿ ਕੌ 

_ ਆਸ਼ਿਖ਼ ਦੀਨਿ।ਪੁਨਹਿ ਨਿਫਾਵਰ ਕਰ ਤੇ ਕੀਨ।ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਕੂਖਨ ਦਰਬ 
_ਬਿਸਾਲਸਵਾਰ ਵਾਂਚ ਕਰਿ ਦੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ॥੧੮॥ ਬੁਝੀ ਕੁਸ਼ਲ ਮਧੁਰ ਬਚ 
ਖੈਗਾ । “ਸਖ ਕੇ ਸਹਤ ਅਹੇ ਸ਼ਰਭ ਗੈਗਾ ਪ । ਪੁੱਤ ਤੁਮਾਰੋ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ । 
ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ,ਅਹੇ ਅਨੰਦ$॥੧੯॥ਕੁਸ਼ਲੀ ਸਕਲ ਅਪਰ ਪਰਵਾਰਾਂ 
ਸਭਿ ਸੁਖ ਸਾਬ ਸ਼ਰੀਰ ਤਮਾਰਾ £? । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਨਿ ਕੇ ਸਭਿ ਸ੍ਰੰਨ । 

_ਕ੍ਹਕੋਕ੍ਿਪਾ ਤੁਮਰੀਸਖ ਭੌਨ॥੨੦॥ਤਮ ਹੋਬਭੇ ਆਸ਼ਿਖਾਦੇਹੂਯਾਂ ਤੇਸਭ 
“ਇੱਕ ਯਾਦਵ ਜੇ ਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਚਾਚ ਤੇ ਸਿੱਤੂ ਸੀ। ਸੌਤੁਾਜਿਤ 'ਈੀ ਯਾਦਵ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 

ਜਿ ਦੀ ਤਪੱਸਜਾ ਕਰਕੇ ਸਜਮਤਕ ਮਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, _ਇਸ ਦੀ _ਕੌਨਜੀ 

ਭਾਸਾ ਕ੍ਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ । ਸੱਤਰਜਿੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮਣੀ ਪ੍ਰਾਸੇਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ 
ਮੈਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਰ ਜਾਸਵੰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਮਵੌਤ ਤੋਂ' ਲੜਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤ੍ਰਾਜਿਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ । 
ਇਸਨੇ ਅੱਗਰ ਨੂੰ ਹੱਖਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਔਰ ਤੋ ਵੈਰ ਸਤਯਭਾਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 
ਦਿਵਾਈ ਯੀਦਿ । ਇਹ ਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਠ” ਭਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਪਨਾਂ 
ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ । “ਮਿਲਾ ਲਵੋਂ। “ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਕ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੱਜਕੇ ਕਢਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਚਾਣਕ ਕਬਾ ਦਾ” ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਅਪਣੇ ਉਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਰੰਹੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਪੂਸੈਗਾਂ ਤੋਂ 
ਸਤਿਗਰੁ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ _ਆਤਮ ਸੇੱਤਿਆ ਤੇ` ਮਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਜੈਸੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਰੀਕ ਦ। 

ਲਾਭਵੈਦ ਹੋਣਾਂ ਪੁਯੋਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਗਮ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।-ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਮ ਢ ਰਾਜਾ ਵੇ 
ਕਾਨ੍ਹ ਵ ਕਿਸ਼ਨ ਖਾਕ ਬੇਸੇ ਅਕਦਾਮਸ਼ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪਾਪ ਸੁਰਜ। ____ (੨੦੬੧) ਚਸਿ ੩। ਅੰ£ ੩੬. 
ਸੁਖ ਹਮਰੇ ਗ੍ਰੰਹ। ਇਮ ਸੁਨਿ ਮਾਤੁਲ ਪਤਨੀ ਵੇਗ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਜਤ 
ਬਾਕ ਬਡੇਰ॥੨੧।“ਰਾਮਦਾਸ ਅਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀਗਮਨੇ ਜੁਗ"ਬੈਕੰਠ ਸ- 
ਥਾਨੀ।ਤਬਿ ਤੇ ਤੁਮ ਨੇ ਹਮੈ ਕੁਲਾਯੋ।ਕਬਹੰ ਨ ਕਛੁ ਸੈਦੇਸ਼ ਪਠਾਯੋ॥੨੨॥ 
ਮਿਲੇ ਨ ਪ੍ਰੋਮਧਾਰਿ ਕਬਿ ਆਈ।ਮਨਹੁ ਤਯਾਗ ਕੀਨਹੁਕਿ ਸਥਾਈਂ॥ਇਮ 
ਬੋਲਤਿ ਰੋਦਨਿ ਕੋ ਠਾਨਾ । ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪਾਛਲ ਸਖ ਨਾਨਾ ॥੨੩॥ 
“ਸਭਿ ਪਰਵਾਰ ਮਿਲਯੋ ਤਬਿ ਰਹਨੋ। ਅਬਹਿ ਬਿਛੋਹਾ" ਕਿਤਨਕ ਲਹਨੋ 
ਕੁੱਲਜਨ ਕਲ ਕੇ ਕੁਖਨ" ਪਾਸ । ਸਭਿ ਇਕਠੇ ਰਹਿ ਏਕ ਅਵਾਸ॥੨੪॥ 
ਅਬਿ ਅਸ ਸਮਾਂ ਮਿਲਨਿ ਕਬਿ ਹੋਵਾ” । ਬਹੁ ਦਿਨ ਮਹਿ ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ 
ਜੋਵਾ।ਮਾਤੁਲ ਪਤਨੀ ਰੋਦਤਿ ਹੇਰੀ।ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਨੇਤ ਅੱਸ਼ ਤਬਿ ਗੇਰੀ॥੨੫॥ 
ਫਸੇ ਮੋਹ ਨਰ ਰੋਦਤਿ ਜੈਸੇ । ਛਾਯੋ ਨੀਰ ਬਿਲੋਚਨ `ਤੈਸੇਦੀਰਘ ਸ਼੍ਰਾਸ 
ਲੋਤਿ ਬਹੁ ਬਾਗੀ । ਮੁਖ ਪਰਪੁਲਤ ਅੱਲ੍ਹ ਕੌ ਬਾਰੀ'॥ ੨੬॥ ਨਿਜ ਪਤਨੀ 
ਅਰ ਗੁਰ ਕੋ ਹੇਰਾ । ਬਾਕ ਮੋਹਰੀ ਕਹਿ ਤਿਸ ਵੇਰਾ । “ਰੋਦਨ ਐਸੇ ਕ੍ਯੋਂ 
ਤੁਮ ਠਾਨਾਨਜਗਤ ਮੇਲਿ ਨਦਿ ਤਰੀਸਮਾਨਾ॥੨੭॥ਮਿਲਨਿਅੰਤ ਮਹਿ” 
ਹੋਤਿਬਿਯੋਗ।ਪਰਾਰਬਧ ਕੇ ਬਸਿ ਸਭਿ ਲੋਗਾਪ੍ਰਭੁ ਸਰੂਪ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹਮਾ- 
ਰੇਤਿਮ ਸ਼ੀਅਰਜਨ ਪਿਤਾਂਉਦਾਰੇ॥੨੮॥ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਬਿਕ੍ਰੰਠ ਸਿਧਾਰੇ 
। ਸੋਚਨਿ ਜੋਗ ਨ ਸੋ ਸੁਖ ਭਾਗਮਨਮਤਿ ਉਰਝੇ'ਭਗਤਿ ਬਿਹੀਨੋ/ਕਬਹ 
ਨ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਸਿਮਰਨਿ ਕੀਨੇ ॥ ੨੯॥ ਸੋ ਸੋਚਨਿ ਕੇ ਜੋਗ ਮਹਾਨ॥ਧਰਮ 
ਤਯਾਗ ਜਿਨ ਕਿਯ ਅਘ ਨਾਨਾ।ਨਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਈ।ਸਤਿ- 
ਗਰ ਗਿਰਾ'ਨ ਰਿਦੈ ਬਸਾਈ॥੩੦॥ਨਿਸ ਦਿਨ ਪਚੀ ਕਟੰਬ ਮਬਾਗੇਕ੍ੜ 
ਬੌਲਿਸੈਚਹਿੰ ਧਨ ਭਾਂਗੇਤਪ ਤੀਰਥ ਜਿਨ ਕੀਨਿ ਨ ਕੌਊ।ਸੋਚਨਿ ਜੋਗ 
ਜਾਨੀਯਹਿ ਸੋਉ॥ ੩੧॥ ਸੁਪਨਹਿ ਕਬਿ ਸਤਿਸੈਗ ਨ ਸੇਵ॥ਗੁਨ ਬਿਹੀਨ 
ਅਫਰੇ ਅਹੈਮੇਵਾ । ਰਿਦੇ ਦਯਾ ਨਹਿ ਦੀਨਹ ਦਾਨਾ। ਸੇ ਸੋਚਨਿ ਕੇ ਜੋਗ 

_ਮਹਾਨ॥ ੩੨ ॥ ਮਿਲੇ ਕੁਸੈਗ ਕਮਾਇ ਬਿਕਾਰਾ । ਰਿਦੇ ਸਦਾ ਸੜਿਲਾਮੁ 
ਬਿਸਾਰਾ । ਤਜੇ ਸ ਪੰਥ ਕਮਾਂਰਗ ਚਾਲ॥ਸੋ ਸੋਚਨਿ ਕੇ ਜੋਗ ਬਿਸਾਲਾ॥ 
੩੩॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਕੌਮਲ ਬਾਨੀ।ਸਮੁਬਾਈ ਨਿਜ ਪਤਨਿ ਮਹਾਨੰਜ 

੧ਦੇਵੇ' । ੧ਜਦਾਇਗੀ । ੨ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। $ਕਦੈ (ਪਾਪਤ) ਹੋਇਆ ਚੋਇਆ ਹੈ। 
ਖਮੂਖ ਭਿੱਜ ਰਿਗਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਜਲ ਲਾਲ । $ਨਦੀ ਵਿਖੇ ਬੇੜੀ ਵਤ। “ਮਿਲਨੇ ਦੇ ਲੌਤ 
ਵਿੱਚ ! ''ਤਾਵ ਸ਼੍ਰ ਗਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ । ਦਖਚਤ । "?ਬਾਣੀ। _ 



। ਸੂਰਜ । ਆ ਗਾਸਿ ਭ ।ਅਊ ੩੬ 

ਪਲ ਵਾਹ ਮਿਲ ਕਿ ਖਿਛੁਰੋ ਹੈ। ਤਯਾ ਬੂਲ ਤਨ ੩ 
ਸਬ ਤੀ ਬਡ ਪਦਿਭੀਨ ਬਿਫੁਰਤਿ ਦੇਹੀ ਇਸ ਬਾਵ 

ਸਨਹੁ ਸਬਿ੍ਤੇ'! ਇਮ ਉਰ ਜਾਨਿ । ਰੋਦਨਿ ਸ਼ੋਕ ਕਰਹੁ ਸਭਿ ਹਾਨਿ॥ 

੩੫॥ ਬਚਨ ਮੋਹਰੀ ਕੇ ਸਮ ਭਾਨ । ਸ਼ੋਕ ਤਿਮਰ ਕੋ ਕੀਨਸਿ ਹਾਨ੍ਧਰਿ 

ਧੀਰਜ ਸਭਿ ਬੈਠੇ ਪਾਸ । ਬਹ ਬਿਧਿ ਕੋ ਕਿਯ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ॥ ੩੬॥ ਨੰਦ 

ਮੋਹਰੀ ਕੋ ਜੁ ਅਨੰਦ। ਆਇ ਕਰੀ ਬੈਦਨ ਕਰ ਬੈਦਿ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ 
ਬਹ ਸਤਿਕਾਰ।ਪਾਸ ਬਿਠਾਯੋ ਆਨੰਦ ਧਾਰ॥੩੭॥ਅਤਿ ਹਰਖਤਿ ਚਿਤ 
ਸਭਿ ਪਰਵਾਰ । ਕਰਿਵਾਵਤਿ ਕੇ ਤਜਾਰ ਅਹਾਰ । ਸਾਦਰ ਚੌਂਕੀ ਚਾਰ 
ਡਸਾਈਭਤਿਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਿ ਬਿਠਾਈ॥੩੮॥ਨਾਨਾ ਰਸ ਕੇਭੋਜਨ 
ਪਾਏ।ਥਾਲ ਬਿਸਾਲ ਧਰਨੋ ਅਗੁਵਾਏ। ਬਾਨੀ ਮਧੁਰ ਮੋਹਰੀ ਕਹੈ। ਅਸਨ 
ਅਚਾਵਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹੈ॥੩੯॥ਸਕਲਕਟੈਬ ਅਚਜੋ ਮਿਲਿ ਫੇਰੀਰਾਤ੍ਰਿ 
ਬਿਖੈ ਸੁਠ ਸੇਜ ਬਡੇਰੀਸੁਪਤਿ ਹੇਤੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਕੋ ਦਈ।ਇਮ ਸੁਖ ਸੇਂ ਪ੍ਰਾਤੀ 
ਪੁਨ ਭਈ॥੪੦॥ਜਾਇ ਬਾਵਲੀ ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨ॥।ਪਠਿ ਜਪੁਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਾਨਕ 
ਧਕਾਨ॥ ਲੀਨਿ ਮੋਹਰੀ ਅਪਨੇ ਸਾਬ। ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਨਾਥ ॥ 

੪੧॥ ਅਪਰ ਲੌਕ ਗਨ ਸੈਗ| ਸਿਧਾਏ । ਪਾਸ ਬਿਪਾਸਾਂ ਪਿਖ ਹਰਖਾਏ । 
ਸਂਦਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਸ ਕੇਗੇਨਾਦਤਿ ਖਗ ਚਕਵਾਦਿ”ਘਨੌਰੇ॥੪੨॥ਦੁਉ 
ਦੇਹੁਰੇ ਦੇਖਨਿ ਕੰਗੇਕਮਲ ਕਲੀ ਸਮ ਸੁੰਦਰ ਖਰੇਪਿਖੇ ਦੂਰ ਤੇ ਉੱਜ- 
ਲ ਐਸੇ।ਭਾਦ' ਮਾਸ ਖੁੰਬ ਜਗ ਜੇਸੇ॥੪੩॥ਜਨਨੀ ਪਿਤ ਅਰ ਪਿਤ ਨਿਜ 
੪ ਭਰਕੋ ਜਲ ਸਿਮੰਰੇ ਦੋਊ । ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਲਕਾਵਲਿ ਹੋਈ। ਗਏ 

ਗ ਸਭਿ ਕੌਈ॥੪੪॥ ਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸਥਾਨੀ । ਬੇਦਨ 
ਕੀਨਿ ਜੋਰ ਜੁਗ ਪਾਨੀ।ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੀਨਸਿ ਵਿਰਿ ਕੈਮਸਤਕ ਧੂਲ 
ਲਗਾਵਨਿ ਕਰਿ ਕੈ॥੪੫॥ ਬੈਠੇ ਪੁਨਹਿ ਕਰਾਹੁ ਮੰਗਾਲੋ। ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ 
ਤਹਾਂ ਵਰਤਾਯੋ।ਨਿਕਟਿ ਦੇਖਿ ਸੈਂਦਰ ਕੋ ਕਹਜੋ/ਹੇ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਤੁਮ ਸਭਿ 
ਕਿਛੁ ਲਹ੧ੋ॥ ੪੬॥ ਸੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਸ ਭਾਂਤੀ । ਗੁਰਤਾ ਤਿਲਕ 

ਦੀਨਿ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀਗੁਰੂ ਭਏ ਜਿਮ ਪਿਤਾਂ ਹਮਾਰੇ/ਸੋ ਬਨਾਇ ਅਬਿ ਕਰਹੁ 
ਉਚਾਰੇ॥੪੭॥ਸਨਿਸੁੰਦਰ ਨੇਸੱਦ ਬਨਾਵਾ।ਸ਼ੀਅਰਜਨਕੌ ਸਕਠਨਸੁਨਾਵ॥ 

ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸੋ ਲੀਨਿ ਲਿਖਾਈ ਕਹਜੋਂਗ੍ਰਿੰਥ ਮੈਂ ਧਰਹਿੰ ਬਨਾਈ॥੪੮॥ 
੧ਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਤੀ ਵਾਲੀ । “ਚਕਵੇ ਆਦਿ ਪੰਛੀ । “ਕਮਲ ਦੀ (ਬੰਦ) ਕਲੀ ਵਰਗੇ ' 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੨੦੬੩) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੩੭, 

॥ਅੰਤ ਸਮੈ ਇਸ ਪਾਠ ਜੁ ਕਰਿਹੀ । ਅੰਤਕ ਪੀਰ" ਭਿਨਹੁੰ ਕੀ ਟਰਿਹੀਂ॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਤਹਿੰ ਤੇ ਗਮਨੇ ਆਗੇ।ਪਿਖਜੋ ਦੇਹੁਰਾ ਪਿਤ ਦਤਿ ਜਾਂਗ॥੪੯॥ 
ਨਮਹਿ ਕਰਤਿ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੀਨਸਿਤਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਬ੍ਰਤਾਵਨ ਕੀਨਸਿ । 
ਪਿਤ ਕੋ ਧਰਯੋ ਧਕਾਨ ਸਖ ਪਾਏ।ਆਨੰਦ ਤੇ ਲੋਚਨ ਜਲ ਛਾਏ'ਂ॥੫੦॥ 
ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਿਕੈ ਵਿਰੇ।ਮੰਦਮੰਦਆਵਤਿ ਕੇ ਘਗੇਬੈਠਿਕਰਜੋਸੁਖ 
`ਸੱਗ ਅਹਾਰਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਮ ਉਦਾਰਾ ॥ ੫੧ ॥ ਵਰਗ ਪਰਾ 
ਸੂਭਜ 'ਗੁਥੇ ਤਿਤਿਯ ਰਾਸ “ਸੀ ਅਰਜਨ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਨਿ” ਪਰਮਗ ਵਰਨਨ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟਤ੍ਰਸ=। ਅੰਸ ।। 8 ੩੬ ॥ 

੩੭. | ਖੜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੂ ਜੀ ਮਿਲੇ] । 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਨਿਕਟ ਮੋਹਰੀ ਆਦਿ ਨਰ ਬੋਠੇ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਤਿਸ ਛਿਨ ਬਿਖ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਮੁਸਕਾਦਿ ॥ ੧ ॥ਸਵੈਯਾ ਛੋਢ ਮਾਤੁਲ ਜੀ 
ਆਗਯਾ ਅਬਿ ਦੀਜਹਿ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਕਰਹਿ ਪਯਾਨ । ਕਾਰਜ ਭਲੋ 
ਹਮਾਰੋ ਪੂਰਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹਿਤ ਠਾਨਿ।ਚੜੁਰ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਬਾਨੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸਭਿ ਕੋ ਕਰਿ ਹੈਂ ਏਕ ਸਥਾਨ । ਜਿਸ ਕੌ ਪਠਿ ਸੁਨਿ ਅਰਥ _ 
_ਬਿਚਾਰਨਿ ਰਿਦੈ ਬਸਾਇ ਪਾਇ ਕੱਲਕਾਨ॥੨॥ ਪੁਨਿ ਮਾਤੂਲ ਜੇਸ਼ਟ ਕੋ 
ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਗ ਮਿਲਿਬੋ ਕਰਿ ਲੀਨਿ।ਬਹੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਮੇਲਿ ਆਪ 
ਕੋ ਮਹਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵਾ ਮਨ ਚੀਨ । ਸਕਲ ਕੁ ਮਠੰਬ ਹਮਾਰੌਂ ਹਰਖ 

“ਜਮ ਦੀ ਪੀੜਾ । "(ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ₹ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਟੰਬ ਲਅਲ ਤੈ। 

#ਇਸ ਅੰਸੂ ਵਿਚ ਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਫ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵਿਚ ਜਲ ਆਯਾ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਦਸ਼ਾਂ ਮੇਹ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਲੇਵੇ ਦੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ _ 
ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹ੍ਰਿਦੋ ਦੀ ਵਲਵਲੇ ਵਾਫੀ ਕੁੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬੀ ਆਪ 
ਅਤਿ ਪੁਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਸੇ। ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਿ 
ਇਹ ਵਲੀ ਨਰਸ ਲਤ ਸਜਾ ਨਾ ਕਾਜਲ ਸਗਲ ਬਰ ਲਾਰਾ 
ਸਦਾ ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ ਬੀਤਰਾਗ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁੱਢ। ਢਲਵਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਲੰਘਿਆ 
ਜੋ ਹਰ ਕਿਨ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ । ਗਜਨ ਤੇ ਝ੍ਰਰਮ ਗਯਨ ਜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਵਸਤੂ ਲੇ ਤੇ ਜੋ 

__ ਪੱਥਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨੀ ਸਮਬਣੇ ਚਾਹੀਏ । ਜੋ ਆਪ ਅਸਲੀ ਗੜਲ ਦਾ 2ਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚ 
ਅਤਿ ਉੱਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । । ਇਹ ਉਸ ਮਹਲ ਸੱਚੇ ਤੇ ਮਹਲ ਤੁਧ ਪ੍ਰੇਮ 
ਵਵਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਆਤਮ ਗਜਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕੱਠੇ ਗਸਦੇ ਹਨ । 

'ਬਕਕਕਬਰਕਕਟਤਰਨ' ਫ਼ਤਤ ਤੜਕੇ ਜਤ ਸ਼ਤਤਤਕਕਤਗੇ __ (ਸ਼ਕ '3 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੬੪) ਗਸਿ ੩ , ਅੰਸੁ ੩੭ 
---" - "ਤਾ" ਤਤ =ਤਲਮ=ਾ-=<ਰ- << “ਕੇ ਜਦ” 

ਪਰਸਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਿ। ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੂਜਿ” ਦੇਹਰੇ ਮੱਜਨ ਬਾਪੀ 
ਆਠੰਦ ਦੀਨ”॥੩॥ ਸਨਤਿ ਮੋਹਰੀ ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰੇਂ “ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ 
ਬਿਤਿ ਆਪ । ਯਾਂਤੇ ਤੁਮ ਸਭਿ ਤੇ ਹੋ ਦੀਰਘ ਬੈਦਨੀਯ ਬਡ ਦਿਪਹਿ 
ਪ੍ਰਤਾਪਇਹ ਠਾਂ ਬਾਸ ਕਰੋ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਹਮ ਦਰਸਹਿ ਗਨ ਦੋਖਨ ਖਾ੫। 
ਸੈਗਤਿ ਆਇ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪੇ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਕੀ ਮਿਲਹਿ ਕਲਾ੫'॥੪॥ 
ਸੀ ਅਰਜਨ ਕਹਿ “ਮਾਤੁਲ ਜੀ ! ਸੁਨਿ ਹਮ ਤੁਮਰੀ ਆਇਸ ਅਨਸਾਗਿ 
ਇਕ ਪਰੈਤੁ ਕਾਰਨ ਲਖਿ ਲੀਜਹਿ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰ । 
ਹਮਰੇ ਪਿਤ ਕੋ ਆਗਯਾ ਦੀਨਸਿ-ਸਰ ਕੀ ਜਾਇ ਕਰਾਵਹ ਕਾਗ ਐਦਰ 
ਹਰਿ ਮੰਦਰਿ ਰਚਿ ਸੁੰਦਰ ਸੇਵ ਸੰਭਾਰਹੁ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ-॥੫।ਬਿੱਧ ਗੁਰੁ ਕੇ 
ਹਮ ਸਭਿ ਸੇਵਕ ਕਰਿ ਨ ਸਕਹਿੰ ਤਿਨ ਆਂਗਜਾ ਕੌਗ । ਪਿਤ ਪਾਛੇ ਹਮ 
ਟਹਿਲ ਸੈਭਾਰੀ ਕਰੰਤਿ ਸੁਧਾਸਰ ਕੀ ਹਿਤ ਸੈਗ। ਯਾਂਤੇ ਬਾਸ ਉਚਿਤ ਹੈ 

_ਝਿਹ ਠਾਂ ਮਾਨਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਕ ਨਿਸੈਗ । ਇਹਠਾ ਉਹਨਾਂ ਭੇਦ ਨ ਕੋਊ 
ਦੋਨਹੁ ਗੁਰ ਸਬਾਨ ਇਕ ਰੈਗ ॥੬॥ ਆਗੇ ਜਿਮ ਆਂਗੜਾ ਹੁਇ ਤੁਮਾਰੀ 
ੜਿਮ ਹਮ ਕਰਿ ਹੈਂ ਹਰਖ ਉਪਾਇ। ਸੁਨਤਿ ਮੋਹਰੀ ਲਖੀਸ ਨੀਕੇਜਥਾ 
ਜੋਗ ਤੁਮ ਕਹੀ ਬਨਾਇ । ਤੱਦਪਿ ਜਾਮਨਿ ਤੀਨ ਬਸੀਜਹਿ, ਦਰਸਹਿੰ, 
ਦਿਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮੁਦਾਇ। ਪੁਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨਹੁ, ਮਨਸੁਖ ਮਾਨਹੂੰ, ਠਾਨਹ੍ੰ 
ਸੇਵ; ਸ਼ਨਾਨਹੁ ਜਾਇ॥੭॥ ਮਾਨਿ ਮੋਹਰੀ ਮਾਤੁਲ ਕੇ ਬਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਪੁਨਿ ਕੀਨ ਨਿਵਾਸ । ਸੇਵਾ ਕੇ ਬਸਿ ਹਰੈ ਕਰਿ ਬਾਸੇ ਮਿਲਿ ਸਤਿ ਬੈਠ|ਹੰ 
ਧਰਹਿ ਹੁਲਾਸ । ਭੁਗਤਿ ਵਿਰਾਗ ਗਯਾਨ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰਹਿੰ ਮਧੁਰ ਸ਼ੂਭ 
ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਥਾ ਜੋਗ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਭ ਕੌ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਮੁਦਤ 

"ਸਮੂਹ [ਸੈਸ:, ਕਲਾਪ=ਸਮੂਹ]। “ਜਦਾਂ ਲੋਕ ਮੁਗਾਦਾ ਪੁੱਗਨ ਲਈ ੫੧ ੪ ਤੈ 
ਕਸ਼ਟ ਭਰੇ ਹਨੇਰੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿਚ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ 
ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਭਗਵੈਤ ਚ੫ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 
ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਪੇ੍ਮ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਹੈ; ਸੱਚੇ ਵੈਗਗ ਨੀਲ ਮਨ 
ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਸਲ ਉਚ ਹੰਢਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੱਚੇ ਮਨੋਛੇਗ ਦੀ ਦਸ! ਵਿਢ ਦੋਂ 
ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਅਮਸੰਰਆਂ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ ਅਸਬਾਨ ਲਈ ਉਪਜਦ!। ਹੈ ਇਹ ਬੀ. ਕੁਦਰਤੀ 
ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰਦਾਰ, ਰਸਮੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾਂ ਮੰਗਣ” ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਮਾੜੀ ਹੈ _ 
ਉਚੇ ਭਾਵ ਤੇ ਵਲਵਲੇ ਜਾਗ ਪੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜ ਸਕਦੀ 



ਮਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਘ ਸੂਠਜ । ( ੨੦੬੫) ਗਾਸਿ ੩ । ਅੰ॥੩੭, 

ਬਿਲਾਸ'॥੮॥ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਸਿ ਕਰਿ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿ ਕੌ 
ਹਰਖਾਇਜਾਦੀ ।ਖਦਾ ਨੰਮ੍ਰਤਾ ਅਤਿਕਰਿ“ਮਾਤੁਲ ਜੀ! ਅਬਿਦੇਹੁਰਜਾਇ 
। ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਪਹੁੰਚੋ ਚਾਹਤਿ ਕਹੇ ਆਪ ਕੇ ਰਹਿ ਇਹ ਥਾਇ) । 
ਕਹਤਿ ਮੋਹਰੀ“ਜਜੋਂ ਨਿਜ ਇੱਛਾ,ਬਹੁਰ ਮਿਲਹੁਕਬਿ ਦੇਹਬਤਾਇ?॥੯॥ 
ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਕਹਨੋ“ਕਰੋ ਜਥਿ ਸਿਮਰਨਿ ਤਬਿ ਤੁਮਰੀ ਆਇਸਅਨੁਸਾਗ।ਹੋਹਿ 
ਮੇਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹਮ ਕਰਿ ਹੈ' ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਸੁ ਬੁੱਧਿ ਉਦਾਰ!?। ਮਾਤੁਲ- 
ਪਤਨੀ” ਦੀਨਿ ਸੈਦੇਸਾ “ਮੋ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਅਸ ਕਰਹ ਉਚਾਂਰ । ਰਾਮਸੱਤਿ”ਂ 
ਰੰਗਾ ਕੌ ਕਹਿਨੀ, ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਦੀਜੈ ਪੜਾਰ॥੧੦॥ਸਭਿ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲ 
ਬੂਬਨ! ਨੀਕੇ ਹਮ ਕੇ ਸਿਮਰੋ ਅਪਨੇ ਜਾਨਿ।ਨਿਜ ਸਤ ਕੌ ਜਬਿ ਬੜਾਹ 
ਰਚਾਵਹੁ ਹਮੰਹ ਹਕਾਰਹੁ;ਚਾਹਿ ਮਹਾਨ” ।ਆਛੀ ਬਾਤ? ਕਹੀ ਕਰਿ 
ਬੋਦਨ,ਥਦਾ ਹੋਇ ਕਿਯ ਵਹਿਰ ਪਯਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਚੁਬਾਰੇ ਗਮਲੋ 
ਤ੫ ਜਹਾਂ,ੰਤਸ ਦਰਸ਼ਨ ਠਾਨਿ॥੧੧॥ ਕਹਮੋ ਮੋਹਰੀ ਸੋਂ “ਇਕ ਖਾਸਾ” 
ਹਿਤ ਪੋਥਿਨਿ ਕੇ ਦੇਹੁ ਮੰਗਾਇ। ਮਾਨਿ ਬਾਕ ਤਤਕਾਲ ਅਨਾਯਹ ਤਿਸ 
ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਧਰੇ ਬਨਾਇ । ਸਿੱਖਕਨਿ ਹਰਖ ਸਿਕੈਧ ਉਠਾਯਹ ਧਨਿ 
ਸੈਖਨਿ ਕੀ ਅਧਿਕ ਉਠਾਇ।ਤੁਰਹੀ ਲਘ ਦੰਦਭਿ ਬਜਵਾਏ ਜੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ 
ਭਈ ਚਹੁੰ ਆਇ ॥੧੨॥ ਪਦ ਔਰਬਿੰਦ ਨਗਨ ਹੀ ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਖਾਂਸੇ ਪਿਛਵਾਇ। ਆਦਿ ਮੋਹਰੀ ਅਪਰ ਸਕਲ ਹੀ ਕਹੈ “ਚਵਹ ਸਿਵਕਾ 
ਸੁਖ ਪਾਇ। ਭਨਜੋ ਗੁਰੁਮ“ਇਨ ਰੂਪ ਚਤੁਰ ਗੁਰ ਇਨ ਕੋ ਆਦਰ ਜਿਤੋ 
ਕਰਾਇ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਅਨੰਦ ਤਿਤਿਕ ਲਹਿ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਹਇ 
ਸਮੁਦਾਇ” ॥੧੩॥ ਏਕ ਕੋਸ ਲਗਿ ਸਕਲ ਗਏ ਸੈਗਿ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਬਿਤਿ ਤਿਸ ਥਾਨੁਚਰਨ ਮੋਹਰੀ ਕੇ ਸਿਰ ਧਰਿ ਕੈ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਬਿਨੈ 
ਬਿਲਾਸ ਗਰ ਪੁਨੈਨ ਹੈਦੇ ਸਨ । ” ਨੈ। 2 ਹੈ (ਸਾਨੂੰ)। ੧(ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 
ਆਖੀਖਜਿੱਥੇਤ। ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ! ਰਾ ਨਲ 
ਵਇਹ ਬੀ ਕਫਿ ਜੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ 

ਜਗ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀਂ ਵੰਡੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਰੀ ਰੀਗਾ ਜੀ ਨੁਹਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇ' ਹਨ, ਸੈ ਇਸ ਹਿਸਾਂਬ_ਉਨ੍ਹ! 
ਲੂੰ “ਅਸੀਸ” ਦੇਣੀ ਢਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਜੇ ਮੋਹਗੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਿਜ ਨੂੰ ਸਿੱਘ ਮੰਨੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ 
ਵੀਗਾ ਜੀ ਨ ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਤਾਂ 'ਪੇਰੀ ਪੋਣਾ” ਘੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੇ ਕਿ ਤਦੋਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਿਚ ਫਿਦਾਜ ਇਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਟਲੋਂ' ਗੁਰੂ 
ਜਾਂ ਗੁਦ ਪਤਨੀ ਲਈ ਮੱਥ ਟੋਕਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਸੀ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। __ (੨੦੬੬) ਗਾਸਿ ੩। ਜੱਸ ੩੭, 

ਬਖਾਨਿਕਹਿ ਥਹ ਬਾਰਿ ਹਟਾਏ ਪੁਰਿਕੋ ਪੁਨ ਸੰਭ ਕੋ ਕਰਿਕੈ ਸਨਮਾਨ 
। ਮੋਰਨਿ ਕਰੇ,ਆਪ ਪਗ ਗਮਨੇ ਸੈਖਨਿ ਅਰੁ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਿ ॥੧੪॥ 
ਮੰਦ ਮੰਦ ਚਲਿ ਉਤਸਵ ਕਰਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਖਡੂਰ ਪਹ੍ਦੇ ਜਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ 

_ਜੀ ਜਹਾਂ ਦੇਹੁਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਤ ਤਹਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਦੱਛਨ ਦੇ 
ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੁ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਸਭਿਨਿ ਬਰਤਾਇ।ਧਕਾਨ ਧਾਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨ 
ਭਾਖਿ ਕਰਿ ਮਹਾਂ ਸੁਜਸ ਕੋ ਕਥਯੋ ਬਨਾਇ॥੧੫॥ਪੁਨ ਕਰੀਰਕੌਦਰਸ਼ਨ 

ਕੀਨਸਿ ਬੈਦਡਿ ਚਤਰ ਪ੍ਰਦਫਨਾ ਦੀਨਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਦਾੜੂ 

ਦਖਤਿ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਗਮਨੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸੇ ਪੁਨ ਜਾਇ । ਤਹਿ ਭੀ 
ਅਧਿਕ ਭੀਰ ਇ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਮਹਿਮਾ ਪੂਰਨ ਭੀ ਚਹੁੰਘਾਇ॥੧੯॥ ਇਕ 
ਖੱਤ੍ਰੀ ਮਮ ਮਿੱਤ੍ਰ ਹੁਤੋ ਬਹੁ ਇਕ ਦਿਨ ਆਇ ਕਹਜੋ ਇਮ ਬੈਨ।-ਤੁਮਤੋ 
ਪੁੱਤ ਕਹਾਵਤਿ ਗੁਰ ਕੇ ਕੁਛ ਰਚਨਾਤੁਮਰੇ ਢਿਗ ਹੈ ਨ। ਮੈਗਤਿ ਆਇ 

ਨ ਅਰਪਹਿ ਧਨ ਕੋ.ਨਮੋਂ ਨ ਕਰਤਿ ਆਇ ਕੋ ਐਨ।ਰਹੇ ਰੈਕ ਸਮ ਬੈਠਿ 

ਦਾਰਿਦੀ ਬਿਨ ਉੱਦਮ ਆਲਸ ਦਿਨ ਰੈਨ ॥੨੦॥ ਕਿਸੀ ਬਾਨ ਕੋ ਖੱਤ੍ਰੀ 
ਕੋਉ ਗੁਰੂ ਬਨਯੋ ਨਿਜ ਪਦ ਪੁਜਵਾਇ। ਹੁਤੋ ਟਹਿਲੀਆਂ ਤੁਮਰੇ ਘਰ ੩ 

੧ਲੁਮਸਕਾਰ । “ਭਾਢ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਂਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਟੇ 

ਮਗਿਦ ਦੇਦ ਜੀ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਹੇ ਤੁਸੀਂ । ਰੌਣਕ । 



ਅਬਿ ਸਮਾਜ ਅਧਿਕੈ ਬਿਰਧਾਇ' । ਭਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੀਵਤਿ ਹੀ ਜਗ ਤੁਮ 
ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਨਹੀ' ਬਿਦਤਾਇ। ਅਹੋ ਨਿਲਾਯਕ[ਲੋਤਿ ਨ ਤਿਸ ਤੇ ਜੋ 
ਅਬਿ ਬੈਠਜੋ ਬਹ ਧਨ ਪਾਇ-॥੨੧॥ਸਰਪ ਸਮਾਨ ਹੁਤੋਂ ਮਨ ਪੂਰਬ ਤਿਸ 
ਕੇ ਬਾਕਨਿ ਛੇਰਨ ਕੀਨਿਗੁਰੁ ਅਮਰ ਕੌ ਭਸਨੇ ਹੇਤੁ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇਨਿ 
ਕੋ ਉੱਦਮ ਲੀਨਿਬਾਕ ਬਾਨ ਸੈਗਡੇ ਰਿਦੇ ਮਮ ਦੁਖ ਕੋ ਧਾਰਤਿ ਧੀਰਜ 
ਛੀਨਿ । ਤ੍ਰਿਣ ਮਨ ਜਰਤਿ ਕਰੋਧ ਬਡ ਅਗਨੀ ਮਨਹੁੰ ਪਿਰਤ ਤਿਨ ਉਪਰ 
ਦੀਨਿ ॥ ੨੨॥ ਹੋਤਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੈਗ ਲਹਿ ਖੋਟੇ ਬਿਗਰ ਜਾਤਿ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ 
ਬਿਸਰਾਇ।ਰਿਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁਚਜੋ ਸਭਾਬਿਖੈ ਦੇਖੇ ਤਬਿਜਾਇਿ।ਮਨੋਂ 
ਗਰਾਨ ਕੋ ਭਾਨੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਸਦ ਗੁਨ ਜਨ”ਸਮੁਦਾਇ।ਅਵਗੁਨ 
ਉਡਗਨ ਨਿਸਾਂ ਅਵਿੱਦਯਾ ਨਹਿ ਪੱਯਤਿ ਸਭਿ ਗਏ ਪਲਾਇ॥੨੩॥ਇਕ 
ਕਰ ਜੋਰਿ ਬੈਦਨਾ ਕਰਿਹੀਂ, ਏਕ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪ ਆਨਿ/ਇਕ ਬਰ 
ਜਾਚਾਂਤ ਬਾਂਛਤਿ ਚਿਤ ਕੋ, ਇਕ ਬੂਤਿ ਅਪਨੀ ਕੱਲਯਾਨ।ਏਕ ਸ਼ਬਦ 
ਕੋ ਪਣੌਂ ਬਿਚਾਰੈਂ ਗਾਇ ਰਬਾਬੀ ਰਾਗਨਿ ਤਾਨ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤਿ 
ਹੈਂ ਠਾਂਢੇ ਮੰਗਲ ਹੋਤਿ ਅਨੇਕ ਬਿਧਾਨ ॥ ੨੪॥ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਲੋਕਿ 
ਜਰਜੋ ਨ0; ਜਰਯੋ ਕਰੋਧ ਕੀ ਅਗਨਿ ਮੜਾਰ । ਤੂਰਨ ਕਰਤਿ ਉਲੰਘਜੋ 
ਸਭਿਕੋ ਜਾਂਇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰਿ । ਕਹੀ ਕਠੌਰ ਗਿਰਾਂ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕੀ 
ਦਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਂਰਨਿ ਗਾਰਿ । ਨਿਬਲ ਸ਼ਰੀਰ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਿਧ ਬਡ 
ਸਹਯੋ ਨ ਗਯੋ ਘਆਤ“ਤਿਸ ਬਾਰ॥੨੫॥ਵੱਖਯ ਸਬਲ ਮਹਿੰਘਾਤ ਲਾਤ ਕੋ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । __ (੨6੬੭) ਰਸਿ 3 । ਅਸੂ ੩੭, 

ਮਲਿ ਮ੍ਿੱਦੁਲਤਾਇ।ਕਹਿਨਲਗੇ-ਮਮ ਅੰਗ ਨਿਠੁਰ ਬਡ ਕਰਤਿ ਕਾਰ 
ਕੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇ॥੨੬॥ਤਮ ਨਿਤ ਬੈਠੇ ਮ੍ਰਿਦ ਪਦ ਪੰਕਜ" ਪੀੜਤਿ ਹਏ 
ਲਾਗਿ ਮਮ ਅੰਰ॥ ਕਰੀ ਅਵੱਗੜਾ, ਤੁਮ ਕੌ ਦੇਖੇ ਉਠਯੋਨ ਮੈਂ ਆਦਰ ਕੇ ਰ 
ਸੰਗ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਤਾੜਨ ਕਿਯ ਮੁਝ ਕੋ ਗੁਰ ਕੇ ਨੰਦਨ ਬੁੱਧਿ ਉਤੋਗ । 
ਆਪ ਕਰੋ ਢੁਰਮਾਵਨਿ ਕੋ ਅਬਿ4ਸੋਵਾ ਠਾਨਹੁੰ ਰਿਦੈ ਉਮੰਗ॥੨੭%ਮੈਂ ਗੁਰ 
“ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਰਿਹ: ਹੈ । "ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ । ਦਥਾਕ ਤੀਰਾਂ ਵਰਰੇ । “ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਵਲੇ ਦਾਸ । 
“ਚੋਟ, ਸੱਟ । 5ਵੱਥੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਵਿਚ। “ਨਰਆਾਈ ਨਾਲ਼ ਮਨੈ (ਸ਼੍ਰੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ) । 
ਤੁਸਾਡੇ ਸਦ (ਆਰਾਮ ਨਗ) ਬਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਹਨ ਚਰਨ ਕਦਲ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ! _____( ੨੦੬੮) ਰਾਸਿ ਭ। ੪ 
ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਹੋ ਤੁਮ ਗੁਰ ਸਮ.ਲਖੋਂ ਆਪ ਕੌ ਨੀਤ । ਕੋਧ ਨਿਵਾਕਿ 
ਛਿਮਹੁ ਅਪਰਾਂਧੂ ਉਰ ਸਾਧੂ ਸੇਵਕ ਮਮ ਚੀਤ'। ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਪਛਾਨਹ 
ਮੋਕੰ ਕਮੈਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਿਸਾਲ ਸ ਨੀਤ। ਅਪਨਿ ਜਨਿਕੇ ਤਾੜਤਿ ਭੇ ਮੁਝ 
ਦੇਖਿ ਬਿਕਾਰਨਿ"ਮਤਿ ਬਿਪਰੀਤ-॥੨੮ ॥ ਮੇਂ ਸੁਨਿ ਕੋਧਤਿ ਬਾਕ ਕਹਜੋ 

ਮੰਕਹੁ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਇ ਮਹਾਨ । ਇਹ ਸਭਿ ਤੜਾਂਗ ਅਪਰ ਬਲ ਗਮਨਹ 
'ਟਕਹੁ ਨੰ, ਮੇਰੋ ਭਨਯੋ ਪਛਾਨ/ਛਲ ਸੋਂ ਮਮ ਪਿਤ ਕੀ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰਤਾ 
ਲੀਨ ਗਰੀਬੀ ਠਾਨਿ॥੨੯॥ ਮੋਹਿ ਪਿਤ' ਕੋ ਭੋਰ” ਸੁਭਾਉ, ਛਲ ਚਾਤੁਰ- 
ਤਾ ਲਖੀ ਨ ਤੋਹਿ । ਅਜ਼ਮਤ ਆਦਿਕ ਠਗ ਕਰਿ ਲਯਾਯਹੁ ਰਚਜੋ 
ਪਖੰਡ ਅਧਿਕ ਧਨ ਹੋਹਿ । ਵਸਤੁ ਹਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਮ ਧਾਰੀ, ਯਾਂਤੇ ਮੁਬ 
ਆਵਤ ਮਨ ਰੋਹਿ'। ਭਲੋ ਚਹੈ ਤੋਂ ਰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਅਥਿ,ਲਹੈਂਕਸ਼ਟ ਬਚਮਨੈ' 
ਨ ਮੋਹ#-॥੩੦॥ਸੁਨ ਕਠੋਰ ਬਾਨੀ ਅਸ ਮੇਰੀ ਸਰਲ ਰਿਦੈ ਬੋਲੇ ਹਿਤ 
ਠਾਨ।-ਅਬਿਤੇ ਆਗੇ ਕਰੋਂ ਤਥਾ ਮੈਂ ਜਥਾ ਰਜਾਇ ਆਪਕੀ ਜਾਨਿਦਾਸ 
ਤੁਮਾਰੋ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰੋ ਮੁਝ ਪਰ ਹੋਹੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਹਾਨ-॥ ਇਮ ਕਹਿ ਨਮੋ 
ਕਰੀ ਕਰ ਜੋਰੇ ਕਵਿ ਸੈੜੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨਿ॥੩੧॥ਦਹਰਾ ॥ ਨਿਸਾ 
ਪਰੀ ਆਸਨ ਅਪਨ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਇ। ਬਿਸਮਤਿ ਗਮਨੇ ਅਪਰ ਨਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੈਨ ਸੁਹਾਇ ॥ ੩੨ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਤਰਿਤਿਯ ਭਾਸੇ 
'ਦਾਤੂ ਮਿਲਿਨਿ' ਪੂਰਸੈਗ ਸਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੩੭॥ 

੩੮. ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹਟਾਯ]। 
_ ਨਿਸਾਲੀ ਛ੯/“ਰਧ ਨਿਸਾਂ ਮਹਿਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਯਾਗ ਚਲੇ ਹੈਂ । ਗੁਹਨ 
ਕਰੀ ਨਹਿ ਵਸਤੁ ਕੁਛ ਨਹਿੰ ਕਿਸੂ ਮਿਲੋ ਹੈਂ। ਪਨਹੀ ਬਿਨ ਪਗ ਕਮਲ 
ਤੇ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ । ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਤਿ-ਕਿਤ ਚਲਹਿੰ, ਬੈਠਹਿੰ ਕਿਸ 
ਥਾਨੰ॥੧॥ਮਾਨਵ ਮਿਲਹਿੰ ਨ ਆਨਿਜਹਿੰ ਨਹਿੰ ਛੁਟੈਧਜਾਨ॥ਨਹਿੰ ਬੋਲਹਿੰ, 
ਨੀਹੈ ਕਲਹਿ ਕਰਿ';ਕੁਛ ਬਿਘਨ ਨ ਠਾਨ॥ ਏਕਾਕੀ'ਬੈਠਹਿੰ ਕਹੂੰ ਪ੍ਰਭੁ 
ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਹੈ।ਵਹਿਰ ਉਪਾਧਿ ਅਨੋਕ ਜ੍ਰੇ ਇਕ ਰਸੁ ਬਿਸਰੇਹੇਂ'-॥੨॥ ਏਵ 
ਬਿਚਾਰਤਿ ਚਲਤਿ ਮਗ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੂ । ਆਇ ਪਹੁਚੇ ਛਿਨਕ ਮਹਿਂ 
,ਰਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ । (ਆਪ ਦਾ) ਚਿਦਾ ਸੰਜ੍ੂ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੇਨੂੰ ਸੇਵਕ ਜਾਣੋਂ । =ੱਗੌਗੁ 
ਨੂ ਵੇਖਕੇ । "ਤੇਨਨ । “ਗੁੱਸਾ । $ਮੇਗ ਬਚਨ ਨ ਮੰਨੇਗਾ ੩ ਕਸ਼ਟ ਪਾਏ'ਗਾਂ । ?ਦਾਤੂ ਚ 
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । "ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ । ੯ਵਿਕਾਂਤ ਵਿਚ । "ਇਕ ਦਮ (ਉਪਾਧੀਆਂ) ਫਿਸਰ ਜਾਣ 



ਸ਼ੋ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੬੯) ਰਾਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੩੮ 

ਦੇਖਯੋ ਇਕ ਬਾਮੂਕੋਠਾ ਹੁਤੋ ਗੁਪਾਲ ਕੌ" ਤਹਿ ਕੇਤਿਕ ਦੂਰੀ । ਤਿਸ ਕੌ 
ਦਰ ਮੂੰਢਨਿ ਕਰਮੋ ਲਿਖਿ ਕੇ ਬਿਧਿ ਰੂਰੀ॥੩॥-ਜੋ ਦਰ ਖੋਲਹਿ ਆਨਿ ਕੇ 
ਤਿਸ ਦੋਸ਼ ਲਗੈਹੈ । ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਤਿਸ ਕੇ ਨ ਗੁਰ;ਨਹਿਂ ਸ਼੍ਰੇਯ ਪਗੈ ਹੈ” 
ਬਿਗਰੈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤਿਸ ਨ ਸਹਾਏ-ਮੱਇਮ ਲਿਖਿਕੇ ਦਰ ਉਪਰੇ 
ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਏ ॥੪॥ ਤਿਸ ਕੋਠੇ ਮਹਿ ਛਪਿ ਗਏ ਪਦਮਾਸਨ ਕੀਨਾ। 
ਲਗੀ ਸਮਾਧਿ ਅਗਾਧਿ ਹੀ ਏੇਕਹਿ ਰਸ ਭੀਨ॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਭੀ 
ਤਹਿੰਗੁਰੂ ਨ ਪਾਂਯੋਖੋਜਤਿ ਸਿੱਖਕ ਅਨੇਕ ਹੀ ਕਿਤਹੁ ਨ ਦਰਸਾਯੋ ॥੫॥ 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ !ਸ਼੍ਰੋਨ ਸੁਨਿ ਮੈਂ ਭਯੋ ਅਨੰਦੇਸਭਿ ਵਸਤੂ ਧਨ ਆਦਿ 
ਜੇ,ਕਰਿ ਅਪਨਿ ਬਿਲੰਦੇ।ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਕੂਖਨ ਪਹਿਰ ਕੇ ਕਰਿ ਉਰ ਹੈਕਾਰ। 
ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠਤਿਭਯੋ ਧਨ ਲੋਭ ਸ ਧਾਰ॥੬॥ਕਫੰਤ ਰਹਮੋ ਪਰਤੀਖਨ' 

ਕੌ ਆਇ ਨ ਪਾਸਾ । ਨਹੀਂ ਉਪਾਇਨ ਕਿਨ ਦਈ, ਨੰਹੈ ਪੂਜੀ ਆਸਾ । 
ਕੁਲਯੋ ਔਚਕ ਆਇ ਜੋ ਅਵਲੋਕ ਪਧਾਰੇ" । ਰੁਖ ਮਿਲਿਬੇ ਕੋ ਨਹਿ ਕਰੇ 
ਨਹਿੰ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰੈ'॥੭॥-ਗੁਣਬਿਹੀਨ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ,ਬਿੱਦਯਾ ਬਿਨ ਮਾਨਾ 
। ਜੀਤ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਸੂਰਤਾ,ਮਨ ਥਿਤ ਬਿਨ ਧਯਾਨਾਂ । ਬਿਨ ਸੈਤੋਖ ਉਰ 
ਸੁਖ ਕਹਾਂ,ਤਪ ਬਿਨਾਂ ਨ ਰਾਜੂ/ਗਯਾਨ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ;ਸ਼ੋਕਾ ਥਿਨ 
ਲਾਜੂ%॥੮॥ ਬਿਨ ਜਹਾਜ ਤਰਿਬੋ ਕਹਾਂ ਸਾਗਰ ਅਸਗਾਹੂ। ਭਗਤ ਕਹਾਂ 
ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪਗ ਪੰਕਜ ਮਾਹੂਕਵਿਤਾ ਬਿਨ ਕੀਰਤਿ ਕਹਾਂ;ਜਸੁ ਬਿਨਾ 
ਨ ਦਾਨਾ।ਮੁਕਤਿ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ,ਸੁਰ ਬਿਨਾ ਨ ਗਾਨਾ`॥੯॥ ਸਦ 

_ ਗੁਣ ਬਿਨਾ ਨ ਸ਼੍ਰੋਯ ਹੈ,ਸ਼ਰਧਾ ਬਿਨ ਸੇਵਾ।ਮੰਤ੍ਰ ਸਿੱਧਿ ਬਿਨ ਜਪਾਕਹਾਂ, 
ਬਰ ਬਿਨਾ ਨ ਦੇਵਾਂ/ਬਿਨ ਸਿੱਖੀ ਤਰਬੋ ਕਹਾਂ ਜਗ ਸਾਂਗਰ ਭਾਰਾ।ਦਮੋਸ 
ਕਹਾਂ ਸੂਰਜ ਬਿਨਾ--ਮੈ' ਏਵ ਬਿਚਾਰਾ੧੦॥ਨਮੇ ਨ ਕੀਨੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹ'', 
ਕਿਤ ਰਹੋ ਸੁ ਦੈਂਬੋ'। ਸੁਨਤਿ ਖਿਬਹਿੰ ਸਭਿ ਮਨ ਬਿਖੈ ਕਯਾ ਤਿਨ ਤੇ 

'ਗੁਆਲੇ ਦਾ । ₹ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ । ₹ਮੈ' ਕੈਨੀਂ ਸੁਣਕੇ ਅਨੰਦ ਹੋਯਾ । “ਦੇਖਕੇ (ਮੈਨੂੰ) 
ਚਲਾ ਜਾਵੇ । “ਗੁਦੂ (ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੂੰ ਗੇ ਲਾ ਬੇਠ' ਦੇਖਕੇ । () ਗੁਰੂ ਰੂਪ (ਮੈਨੂੰ) 
ਨਹੀਂ' ਸੀ ਦੇਖਦਾ । “ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿੱਥੇ । “ਦਾਨ ਬਿਨਾਂ ਜਸ ਨਹੌ' ਹਦ । ਦਰਾਗ 
ਗਉਣ । ੯ਵਰ (ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ) ਸੱਖਣਾ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਹੈ । “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ । 
੧੧ ਡੇਟਾ) ਦੇਫਾ ੩ ਕਿਤੇ ਚਿਹ। __ 

“7੧੫ ਦਾ ਭਾਫ ਵਿਖੇ ਸਿਮਰਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਤੂ ਉਚਾਰਣ ਹੈ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪੁਭਾਪ ਸੂਰਜ, ( ੨੦੭੦) ਗਸਿ ੩। ਅੰਗ ਤੋਦ 

ਲੈਬੋ'। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਜਿਸਹਿ ਢਿਗ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਪਜਾ । ਬਿਨ ਅਜ਼ਮਤ 
ਕੈਸੇ ਪੁਜਹਿ' ਬੈਠੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ॥ ੧੧॥ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਕੇ ਸਦਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭਿ 
ਕੁਛ ਲੀਨਾ । ਦਰਬ ਸਰਬ ਲੇ ਗਰਬ ਹਤਿ ਚਲਿਬੋ ਮਗ ਕੀਨਾ । ਲੌਕ 
ਧਾਰਿ ਮੈਂ ਲੇ ਚਲਜੋ ਬੇਸਰ“ਬਹੁ ਲਾਦੀ।ਦੁਇ ਤੈ ਸੇਵਕ ਸੈਗ ਥੇ ਅਤਿ ਭੁ 
ਅਹਿਲਾਦੀ॥੧੨॥ਦੋਇਿ ਘਟੀ ਜਥਿ ਦਿਨ ਰਹਜੋ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਬਾਨੇ।ਅਪਨੇ 
ਸਦਨ ਖਛੂਰ ਕੌ ਚਿਤ ਚਾਹਤਿ ਜਾਨੇ।ਬਹੁ ਧਨ ਲੈ ਗਮਨਜੋ ਜਬੈ ਦਿਨ- 
ਮਣਿ'ਅਸਤਾਯੋ । ਅੰਧਕਾਰ ਭਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦਸਹੂੰ ਦਿਸ਼ਿ ਛਾਯੋ ॥ ੧੩॥ 
ਪਹੁਚ੧ ਨਹੀਂ ਖਝੂਰ ਮੈਂ ਰਹਿਂਦੂਰ ਕਿਤੇਕਾ । ਤਸਕਰ ਭੈਦਾਯਕ ਮਿਲੋ 
ਤਿਹ ਸਮੈ ਅਨੇਕਾ। ਦੇਖੜਿ ਸ਼ਸਕ੍ਰ ਉਠਾਇ ਕੈ ਮਾਰਨਿ ਕੌ ਆਏਤਾਸ 
ਪਾਇ ਤਿਨ ਪਾਸ ਤੇ ਮਮ ਦਾਸ ਪਲਾਏ॥੧੪॥ਮੈਂ ਭਰ ਧਰਿ ਬੋਲਜੋ 
ਕਯੋਂ ਮਾਰੋ ਮੇਹੀਧਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰਨ ਕਰਹੁ ਲਿਹ ਜੇਤਿਕ ਹੋਹੀ-। ਛੀਨ 
ਲੀਨਿ ਵਸਤੁ ਸਕਲ ਨਹਿ ਬੋਲਨਿ ਦੀਨੋ। ਪੁਨ ਸਰੀਰ ਕੇ ਚੀਰ ਸਭਿ 
ਕਿਯ ਤਿਨ ਤੇ ਹੀਨੌ॥੧੫॥ਅਤਿਸ਼ੈ ਸੈਕਟ ਪਾਇ ਕੈਨਿਜ ਆਇ ਨਿਕੇਤ॥ 
ਚਿੱਤਾ ਸਲਿਤਾ ਚਿਤ ਬਹਜੋ ਮਨ ਸ਼ੋਕ ਸਮੇਤ।-ਕਰਨਿ ਅਵੱਗਯਾ 
ਬਡਨਿ ਕੀ ਕੈਸੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਟਹਿ ਤਰੋਵਰ ਕੋ ਜਬੈ ਪੁਨਿ ਫਲ ਕਿਮ 
ਖਾਵੇ॥੧੬॥ਤੋਰਹਿ ਤਰੀ ਜੁ ਤੋਇ ਮਹਿੰ'ਕਿਮ ਤਗੰਹ ਸਖਾਐਸਦਨ ਵਾਹਿ 
ਵਨ ਬਸਨ ਚਹਿ ਮੜਿਮੰਦ ਗਵਾਰੋ-।ਇਮ ਚਿਤਵਤਿ ਚਿੰਤਾ ਮਹਾਂ ਸਭਿ 
ਪੁਸਤੁ ਗਵਾਈ।ਬਹੁਤ ਬਿਸੂਰੰਤਿ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਨਹਿ ਕਿਸੂਬਤਾਏ॥੧੭॥ਤਬਿ 
ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਤ ਮਹਿੰ ਹਇ ਪੀੜ ਘਨੇਰੀ। ਅਸਬੀ ਕੋ ਚੀਰਹਿ ਮਨਹੁ ਦਖ 
ਦੇਡਿ ਬਡੋਰੀ । ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਬੀਤਤਿ ਅਲੀ, ਅੰ “੬੦ 
ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਸਭਿ ਲਯਾਏ ਤਿਸ ਬਾਰੇ ॥੧੮॥ ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਬੈਠੇ 
ਬਰ ਯੁਰੜਾਂ ਘਾਦਮਿਲਿ ਸਭਿਗਿਨ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਕੀ ਕੀਨੀ ਸੁਭ ਛਾਈ 
ਜਦਪਿ ਲਾਤ ਮਹਿ ਪੀਰ ਬਹੁ ਅਤਿਸ਼ੇ ਦੂਖ ਪਾਊ' । ਲਾਜ ਭਾਰ ਤੇ''ਦਬ 
ਰਹੋ ਨਹਿ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਊ। ॥੧੯॥ਕਰਨਿ ਖਟਾਈ ਦੁਖਲਹੈ'' ਜਗਬਿਖੇ 

"(ਮੇਗ ਨਮ ਹੰ) ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖਿਬੰਦੋ ਸਨ, ਮੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੂਾਪਤਿ ਕਗ 
ਸਕਦਾ ਸਾਂ । "ਕੀਕੁ ਪੁਜਵਾ ਸਕਦ। ਹੈ । ₹ਹੈਕਾਗ ਟੁੱਠ ਗਿਆ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਗਹ ਲਿਆਂ । 
ਖੱਚਰਾਂ । “ਸੂਰਜ । $ਰਹਿਆ । (<< “੯3 ਸਨ 
`'ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਨਸਨ । "ਦੁੱਖ ਲਈਵਢ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੭੧) ਲਸਿ ੩ । ਗ੧ ੩੮. 

ਲਜਾਵਹਿ'।ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਕੇ ਤੀਰ ਪੁਨ ਕਿਮ ਨਹੀਂ ਸਿਧਾਵਿਚਿਰੈਕਾਲ 

ਪੀਰਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਗਯੋ ਨ ਪਾਸੂਚਲਨਿ ਲਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜਬਿ ਬੈਠੁੱਠ ਅ 
ਵਾਸ॥੨੦॥ਹੁਇ ਨਿਲਾਜ ਦੁਖ ਬਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰ।ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ 

ਹੋਇ ਕਰਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾਂ । -ਅਪਰਾਧੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਅਬਿ ਚਲਿ 
ਕਰਿ ਆਵਾਛਮੋ ਅਵੱਗਯਾ ਕਰੀ ਜੋ ਬਹ ਸੈਕਟ ਪਾਵਾ॥੨੧॥ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ 
ਉਰ/ਬੈਰ ਇਮ ਜਿਓਂ ਨੀਰ ਲਕੀਰਾਂ । ਪਾਂਹਨ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦ੍ਰਿਵ', ਅਸ 
ਭਾਖਹਿੰ ਧੀਰਾ । ਮਦਮਤੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਹੋਂ ਤੁਮ ਦੀਨ ਦਯਾਲਾ- । ਇਮ 
ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਬੋਲੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ॥੨੨॥-ਹੋਵਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮ- 
ਦਾਸ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਟੀਕਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਤਤਿਨਹੁ ਕੌ ਗੁਨਗਨ ਤੇ ਨੀਕ 
ਸੋ ਖਬੂਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹਿ ਜਬਹਿ ਹੋਵਹਿ ਤੁਮ ਮੇਲ ਚਰਨ ਦੁਹੇਲਾਂ' ਦੇਖਿ ਕੈ 
ਸੋ ਕਰਹਿ ਸੁਹੇਲਾ-॥੨੩॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤਿਨ ਤੇ ਆਇ ਘਰ ਨਿਭ ਕਰਤਿ 

ਹੀ ਪੁਭੁ ਧੀਰਾ ॥ ੨੪ ॥ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪਰਨੇ ਦਿਹੋ ਪੂਰਹੁ ਉਰ ਆਸਾਂ । 

ਨਹਿਨ ਹਟਾਵਨਿ ਕੀਜੀਏ ਜੈਸੇ ਨਿਜ ਦਾਸਾ । ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਪੁਨ 

ਭਨ “ਜਿਮ ਚਾਹ ਤੁਮਾਰੀ । ਕਰਹੁ ਤਬਾ ਥਲ ਵਫ਼ੇ ਹੋ ਹਮ ਸਿੱਖ 
ਅਗਾਰੀ'॥ ੨੫ ॥ ਸਕੈ ਹਟਾਇ ਨ ਤੁਮ ਕਰਿਤੀ ਕਰ ਬੰਦਤਿ ੪ ਆਗੇ । 
ਗਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕੇ ਪੁੱਤ ਸੁਭ ਬਡ ਬੁੱਧਿ ਸੁਭਾਗੇ। ਤਬਿ ਦਾੜੂ ਕਰ ਹਾ 
ਕੈ ਚਰਨੀ ਲਪਟਾਯੋ । ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਢੇਰਿਕੈ ਦੁਖ ਲਾਤ 

ਕਰਦ ਜਤ ਉਦ ਹ। ਅਗ 
ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੂੀਤ ਪੱਕੀ ਹੰਦੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਰੇਖਾ ਥਾਂਗੂ ! “ਦੁਖੀ । #ਸੁਖੀ । “ਚਰਣ ਵੱਲ 
ਕਰਣਗੇ । “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ (ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ) ਸਿੱਖ ਹਾਂ । ੯(ਤੁਹਾਏਂ) ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ । 
੧੧ਕੇਜਨ । "ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਂਰ । "”(ਚੇਤਨ) ਸੱਤ! ਹੀ ਮੱਭ ਜਾਣੀ । 



ਠਹਿਗਯੋਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਪੰਦ ਸੁਹਾਯੋ' ੨੦ਰਣਪਰਕਪਲ 
ਸਪਤ ਕੇ ਲੰ ਅਰਜਨ,ਨਾਲ। ਜਾਮ 5 ਹਾਮਨੀ ਤੇ ਜਗੇ ਸ 

ਯੰਗ ਮਦ ਨ ਨਕ ਅਰ ਦੇ ਪਦ 
ਮ੍ਰਿਦ ਮੁਖ ਗਿਰਾਂ ' ਉਚਾਰੀ। “ਬਿਚ ਸਮਾਧਿ ਕੇ ਧਕਾਨ ਜਿਹ ਮੈਂ ਨਿਤਪ੍ਰਭਿ 

_ਠਾਨਾਂ ।ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਹੀ ਅਹੋ ਮਹਿਦੇ ਮਹੀਆਨਾ ॥ ੩੧ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਇਕ ਜੋਤਿ ਬਿਰਾਜੇਕਲਿ ਮਹਿਂ ਨਰਨਿ ਉਧਾਰ ਹਿਤ ਨਿਜ 
ਨਕ ਦਰ ਨ ਹਮ ਹਾਲ ਹਾਰ ਕੱ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ੰਟ ਦੇਖੰਤ ਰਹਹੁ ਦੁਖ ਕਾਰਨਿ ਹਾਰੇ॥੩੨॥ਇਕ ਰਸ ਬਿ੍ਤੀ 
ਸ਼ੁਭ ਚਿਰਕਾਲ ਫਿਕਾਈ।ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਸਮਰਥ ਬਡੇ ਸਭਿ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ 
ਰਹ ਸੁ ਕਰਧੁ ਨਰ ਲਗਿ ਬਿਚ ਚਉਵਹਿ ਲੌਕ ਨਹਿ ਆਗਜਾ ਕੇ 
ਫੇਰਹੀ ਚੰਹ ਦਰਸ ਬਿਲੋਕਾ॥੩੩॥ਤਬਿ ਦਾਸੂ ਨੇ ਬਚ ਕਹਜੋਂਪੂਰਹ ਮਮ 
ਆਸਾਚਿਰੈਕਾਲ ਕੋ ਤਨ ਤਜੇਇਸ ਚਹੋਂ ਨ ਬਾਸਗਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਾਸ 
ਮੈਂ ਚਾਹਤਿ ਅਬਿ ਜਾਯਅਪਨੇ ਬਾਕ ਭਨੀਜੀਏ ਹੁਇ ਮੁਝ ਮਨ ਭਾ 
੩੪ ਹਰ ਬੋਲੋ ਵਹ 'ਮ ਕੈਤਿਕ ਦਿਨ ਮਾਂਹੀਤਨ ਭਜਿ ਗਮਨਹ 
ਬੇਗ ਸੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਹੀਅਜਰ ਜਰਨ ਧੀਰਜ ਧਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਰੁਪ 
ਤੁਮ ਤਿਨਕੇ ਬਛ ਪੁੱੜ੍ਰ ਹੋ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤਿ ਅਨੂ੫॥੩੫॥ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਕਿਹਪ 
ਕਰੋ ਅਪਨੇ ਨਿਤ ਜਾਨੇ ।ਸੀਖ ਸਿਖਾਵੋ ਸ਼ੁਭ ਮਤੀ ਜਿਮ ਪੰਥ ਮਹਾਨ” 
। ਇਮ ਕਹਿ ਠਾਨੀ ਨਮੋ ਪਦ ਪਰਕਰਮਾ ਦੀਨੀ । ਅਪਰ ਭਨੀ ਬਹੁ 
ਬੇਨਤੀ ਮਹਿਮਾ ਬਡ ਚੀਨੀ ॥ ੩੬॥ ਆਇਸ ਲੇ ਨਿਕਸੇ ਸਦਨ ਭੇ 
ਚਲਿਬੇ ਤਜਾਰੂਤਥਿ ਦਾੜੂ ਕਰ ਜੋਰਿਕੈ ਇਮਬਾਕ । ਉਚਾਂਰੂ“ਸ਼ਰੀਆੰਮ੍ਰਿਤ- 
ਸਰ ਸਮ ਲਖਹੁ ਬਸਿਯਹਿ ਇਸ ਥਾਨੂ । ਮਿਲੋ ਰਹੈ ਹਰਖੈਂ ਦਰਸ ਗੁਨ 
“ਸਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਪੌਰ 
ਵਿੱਚ ਪਾਰਥਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੁਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅਖੰਤ । “ਰਾਵ, (ਇਹ) ਪੁਗਣਾ ਸਰੀਕ ਲਹ? ਤਨ ਜਦ ਚਲ ਜਦ ਸਜ ਹੈ । 



ਹ ੨੦੭੩) ____ਰਕਾਸਿ3।ਅੰ1੩੯. 
ਗਾਲ ਜਿਆਨਸਕਨਐੱਜ ਧੀਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਹੱਇ ਤਯਾਰ ਚਲੇ 
ਹੈਂ।ਖਾਸੇ'ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ੁਭਤਿ ਸ਼ੁਭ ਚਮਰ'ਢੁਲੇ ਹੈਰਾਗੀ ਕਰਤੇ ਕੀਰ- 
ਭਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ਬਜਾਏ।ਤਬਿ ਸੈਖਨਿ ਕੀ ਧੁਨਿ ਭਈ ਸਮਨਸ ਬਰਸਾਏ॥ 
੩੮॥ਲਘ ਦੰਦਭਿ ਮਦੁ ਬਾਜਤੇ ਤੁਰਹੀ ਸੁ ਨਢੀਰੀ।ਜੈਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰਤੇ 
ਲਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਭੀਰੀ। ਕਰਤਿ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕੋ ਬਹ ਧੁ੫ ਧਖਾਵੈਂ । ਮੰਦ 
ਮੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਛੇ ਤਿਸ ਜਾਵੈਂ॥੩੯॥ਏਕ ਕੋਸ ਚਲਿ ਕੈ ਟਿਕੋਂ ਦਾੜੂ 
ਮੈਗ ਭਾਖੀ । “ਹਟਹੁ ਆਪ ਕਰੁਨਾ ਕਰਹੁ ਪੂਰੀ ਅਭਿਲਾਖੀ । ਸਿਮਰਹੇ 
ਅਪਨੇ ਜਾਨਿ ਕੋ ਹਮ ਦਾਸ ਤਿਹਾਰੇ॥ਕਰੀ ਪਰਸਪਰ ਬੈਦਨਾ ਉਰ ਪ੍ਰੋਮ 
ਉਦਾਰੇ॥੪੦॥ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਤੂ ਘਰ ਕੌ ਹਟਯੋ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋਵ।ਚਤਰ ਗੁਰੁ ਕੋ 
ਰ੫ ਅਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੋਵਾ । ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ ਬਿਚਾਰਤੋ-ਬਡ ਅਜ਼ਮਤ 
ਵਾਨਾ।ਬਹੁਰ ਗਰੀਬੀ ਕੇ ਸਹਤ ਨਿਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾ-॥੪੧॥ਸ੍ਰੀਸਤਿਗੁਰ 
ਪਗ ਨਗਨ ਤੇ ਪਾਛੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨੋ।ਆਗੇ ਖਾਸਾ ਪੋਥੀਅਨਿ ਸਿਖ ਕੰਧ ਪਯਾਨੇ 
। ਚਮਰ ਚਾਰ ਦਹ ਦਿਸ਼ਿ ਢੁਰਤਿ ਬਹੁ ਸੈਖ ਬਜਾਵੈਂ । ਇਮ ਮੰਗਲ ਕੋ 
ਕਰਤਿ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਿ ਜਾਵੈਂ ॥੪੨॥ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭਿ ਹੀ ਚਲਤਿ ਮਨ 
ਨੰਮੁ ਕਰੇਤੇ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਉਰ ਭਾਉ ਪਿਖਿ ਬਲਿਹਾਰ ਹੁਵੈਤੇ।ਸੁਧਾ ਸਰੋ- 
ਵਰ ਕੌਸ ਦਇ ਜਬਿ ਰਹਯੋ ਅਗਾਰੇ । ਸੰਚਿ! ਕਰਨਿ ਹਿੱਤ ਸਭਿ ਟਿਕੇ 
ਖਾਸਾ ਸ ਉਤਾਰ॥੪੩॥ ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਬਾਕੀ ਰਹਜੋ ਥਿਤ ਕੇ ਜਿਸ ਕਾਲ॥ 
ਕਰੀ ਸੌਚਿ ਸਭਿ ਹੁੰ ਤਹਾਂ ਉਰਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇਚਾਹਤਿ ਨਿਜ ਪੁਰੀ 
ਕਰਿ ਕਾਰਜ ਆਏ। ਸੇਖਨ ਬਾਦਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਧੁਨਿ ਉਚ ਉਠਾਏ॥੪੪॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਂਸੇ ਖਡੂਰ ਪੂਸੈਗ _ਬਰਨਨੰ? ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ 
੍ਰੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੩੮॥ 

੩੯. [ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ । ਇਕਤਿ ਬਾ ਪਸੈਦ ਕੀਤੀ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦੋਇ ਕੌਸ ਪਰ ਟਿਕ ਗੁਰੂ ਥਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਥਾਨ' । ਕੀਨਿ ਭਲੋ 
ਬਿਸਰਾਮ ਕੋ ਹ੍ਰੋ ਸਚਿ ਥਿਤ ਤਿਸ ਥਾਨ॥੧॥ਚੌਪਈ ॥ ਦ੍੍ਿਗ ਮੁੱਦ੍ਤਿਕਰਿ 
ਠਾਨਜੋ ਧਰਾਨੁ । ਬੈਠੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗਜਾਨ ਨਿਧਾਨੁ । ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਪੁਰਿ 
ਸਧਿ ਹੋਈਗੁਰ ਆਗਮਨਿ ਸੁਨਜੋ ਸਭਿ ਕੋਈ॥੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਚੋਦ 
ਅਨੰਦੇ । ਬਦਨ ਸਦਨ ਛਬਿ ਖਿਰਯੋ ਥਿਲੀਦੇਪਾਇ ਕਿਰਨ ਸੁਧਿ ਪ੍ਰਾਤ” 
ਪਾਲਕੀ । “ਚੌਰ । ੧(ਤੁਹਾਡੀ) ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਹੇ ਗਈ ਹੈ । “ਸਚ, ਪਵਿੱਤਤਾ । “ਗਾਹ ਢਲਦੇ 
ਲੱਕ ਗਏ । <ਨੇਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ । "ਖਬਰ ਜੁਪ ਕਿਚਲ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਸਵੋਰ ਵਾਂ । 



_ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।_____(੨੦੭੪) ਰਸਿ ਤ । ਅਸੂ ੩੯. 
ਮਨਿੰਦਾ । ਭਏ ਪ੍ਵੁੱਲਿਤਿ ਦਿਗਿ ਅਰਬਿੰਦਾ ॥ ੩ ॥ ਸੁਨਿ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾਂ 
ਹਰਖਾਦ । ਸਿਖ ਗੁਰਦਾਸ ਆਦਿ ਸਮੁਦਾਏ ।ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਗਮਨੇ ਕਰ 

ਆਏ ਸਨਿ ਰੀਗਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ॥ ੪ ॥ “ਪੁਸਤਕ ਸਭਿ ਖਾਸੇ ਪਰ 
ਜਵਤਿ।ਆਪ ਗੁਰੁ ਪਨਹੀ ਬਿਨ ਆਵਤਿ। ਇਮ ਸੁਨਿ ਬਡ ਉਤਸਾਹ 

ਬਧਾਵਾ।ਸੁਮਨਸ ਚੈਦਨ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਾ॥੫॥ ਲੇ ਸੈਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। 
ਚਲੇ ਅਗਾਉ ਜੁਤ ਸਿਖ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਅਧਿਕ ਸੈਗ ਲੀਨਾ।।਼ਰੀ 

ਗੁਰ ਸਮੁਖ ਪਯਾਂਨੋ ਕੀਨਾ॥੬॥ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਜਾਲ ਫਸਾਏ।ਮਨਹੁ ਮੀਨ 
ਗਨ ਐੱਚਤਿ ਆਏ । ਪੁਰਿਕੇ ਨਰ ਗਨ ਸੁਨਿ ਸਮੁਦਾਏ।ਦੇਖੀਨ ਦਰਸ 

ਗੁਰੂ ਕਹੁ ਧਾਏ ॥ 7 ॥ਜੋ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਹਿਤ ਕਰਿ ਦਰਸੈ ਹੈਂ'ਸੋ ਬਹ ਦਿਨ 
ਸੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪੈ ਹੈ। ਗਏ ਧਾਇ ਕਰਿ ਚੋਂਪ ਉਮੰਗੇ । ਰੁੱਚਰ ਉਪਾਇਨ 

ਲੇ ਕਰਿ ਸੈਗੈ॥੮॥ਸਕਭਿ ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਬਦਰਸੇ ਸੰਤਗੁਰ ਅਰ- 

ਜਨ ਨਾਬਪਾਇਨ ਜਾਇ ਉਤਾਇਲ ਪਗੇਨਿਜ ਨਿਜ ਸਭਿਨਿ ਅਕੌਰੇਂ 

ਧਰੇ ॥੯॥ ਸਭਿਨਿ ਬਿਲੌਚਨ ਕਮਲ ਸਰੀਖਭਏ ਪ੍ਰਫੁੱਲਜਤਿ ਰਵਿ ਗੁਰ 

ਦੀਖੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਕ ਬਿਠਾਏ । ਪਿਖਤਿ ਅਨੰਦ ਬਿਲੌਦ ਬਧਾਏ 
॥੧੦॥ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਅਰੁ ਗੁਰਦਾਸਬੁੜੀ ਕੁਸ਼ਲ ਤਿਨਹੁਂ ਕੇ ਪਾਸ। ਹਾਥ 

ਜੋਰਿ ਤਬਿ ਸਕਲ ਬਖਾਨੈ' । “ਕਰਪਾ ਆਪ ਕੀ ਤੇ ਸਖ ਠਾਨੰੰ॥੧੧॥ ਘਰ 

ਰਾਵਰ ਕੇ ਅਰ ਸਭਿ ਥਾਈਂ । ਕੁਸ਼ਲ ਅਨੰਦ ਰਹੈਂ ਸਮੁਦਾਈ' । ਪੁਸ਼ਪ 
ਪੁਸਾਦਿ ਸਿੱਖ ਗਨ ਲਯਾਏ । ਕਹਿ ਪੁਸਤਕ ਪਰ ਸੋ ਚੰਢਿਵਾਏ ॥ ੧੨॥ 

ਧੁਪ ਧਖਾਵਤਿ ਸੈਖ ਬਜਾਏ।ਜੈ ਜੈ ਮੰਗਲ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਏ। ਇਮ ਸਭਿ ਹੀ 

ਜਬਿ ਮਿਲੇ ਅਗਾਊ। ਹਰਖੇ ਦੁਹਿਦਿਸ਼ਿ ਹੇਰਤਿ ਭਾਉ ॥੧੩ ॥ ਕਿਰਤਨ 
ਕਰਤਿ ਸਿੱਖ ਅਗਵਾਈ । ਸਮੁਖ ਸੁਧਾਸਰ ਗਮਨੇ ਜਾਈ । ਚੌਰ ਢੁਰਤਿ 

ਉਤਸਾਹ ਬਧਾਂਵਤਿ । ਸੈਗਤਿ ਸੋਗ ਗੁਰੂ ਛਬਿ ਪਾਵਤਿ ॥ ੧੪ ॥ ਚਤੁਰ 

ਘਟੀ ਦਿਨ ਰਹਜੋ ਚਲੇ ਹੈਂ।ਸਿੱਖਰ ਆਇ ਸਮੁਦਾਢਿ ਮਿਲੇ ਹੈ।ਇਕਦਿਸ਼ 
ਸੈਖ ਨਵੀਰੀ ਬਾਜਤਿ । ਲਘ ਦੁੰਦਭਿ ਮਧੁਗੇ ਘਨ ਲਾਜਤਿ ॥ ੧੫ ॥ 
ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ।ਸ਼ੋਭਤਿ ਪੋਬਿਨਿ ਜੁਤ ਸਿਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਹਮਾ 
ਬਿਸ਼ਨ ਅਮਰ”ਇੰਦਾਦਿ।ਮਨਹੁ ਬੇਦ ਕੀ ਕਰਨਿ ਮ੍ਰਿਜਾਦਿ।੧੬॥ਇਕਠ 

__ ੩=====ਕਕਕਕਕਲ ਜਲਲਾਾਲ== ਲ - ਤ====ਲ==<<--੩==੩==== 

੧ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ । “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ) ਬਹੁਤ ਇਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । 
ਤੂਤੀਆਂ। “ਦੇਢਤਾ । ਰ 



ਸ਼ੋ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੭੫ ) ਰਾਸਿ ਤ। ਆਹ ੩੯ 

ਹਇ ਉਤਸਾਹਤਿ ਚਾਲੋ । ਨਗਰ ਸਧਾਂਸਰ ਬੈਕੁੰਠ ਆਲੇ” । ਖਾ ਖਾਸਾ 
ਵਲ ਮਾਲ ਜਤ ਆਗੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੁਤ ਸਿਖ ਪਾਛਹਿ ਲਾਗੇ॥੧੭॥ ਜੈ ਜੇ 
ਜ਼ਬਦ ਕਰਤਿ ਚਲਿ ਜਾਹੀ।ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਏ ਜਾਟਿ ਕਰਿ ਪਾਹੀ।ਸੁਧਾ ਸਰੋ- 
ਵਰ ਪੁਰਬ ਪਾਜਥੜਾ ਨਾਮ ਅਥਿ ਲਗਹੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ1॥੧੮॥ਤਹਾਂ ਸਥਾਂਪਤਿ 
ਕਰਿ ਪੋਥੀਨ।ਫਿਕੇ ਨਿਕਟ ਗਰ ਆਨੰਦ ਭੀਨ। ਮੰਗਤਿ ਜਨ ਸਨਿ ਕਰਿ 
ਚਲਿ ਆਏ । ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਤਬਿ ਪਾਏ ॥੧੯॥ ਅਧਿਕ ਭੀਰ 
ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਹੋਈ।ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਗਮਨਤਿ ਸਭਿ ਕੋਈ।ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਲਯਾਇ ਬਰਤਾਵਾ । ਸਭਿਹਿਨਿ-ਕੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਛਾਵਾ ॥ ੨੦ ॥ ਸੈਧ੍ਯਾ 
ਕਰਿ” ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਥਾਨਰ!ਬਿੱਧ ਸਾਥ ਤਬਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨੂੂ“ਆਪ ਰਹਹੁ 
ਪਸਤਕ ਕੇ ਪਾਸਲੋਕਰਿ ਅਪਰ ਸਾਥਿ ਗਨ ਦਾਸ॥੨੧॥ ਜਾਗ੍ਰਨ ਕਰਹੁ 
ਸਿਮਰ ਸਤਿਨਾਮ । ਕਿਰਤਨ ਹੋਇ ਸੁ ਚਾਰਹੁ ਜਾਮ” । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ 
ਕਉ ਨੇ ਸਾਥ। ਨਮੋ ਕੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥ ॥੨੨॥ ਉਠਤਿ ਪ੍ਰਦਛਣਾ 
ਦਿਸ਼ਿ ਕਹ ਆਏ।ਪੌਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਅੰਦਰ ਬਰ ਹਰੇ ਮੰਦਰ 
ਗਏ । ਚਤੁਰ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਫਿਰ ਤਹਿ ਦਏ॥੨੩॥ ਖਰੇ ਹੋਇ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰ- 
ਬਾਗਹਾਂਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਉਚਾਗਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਭਾਉ। ਹਟੇ 
ਬਹੁਰ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਉ ॥੨॥ ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸੈਗ ਸੁਹਾਏ।ਮੰਦ ਮੰਦ 
ਅਪਨੇ ਘਰ ਆਏ।ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਆਨਿ ਪਗ ਲਾਗੇ। ਬੂਝੀ ਕੁਸ਼ਲ ਗੁਰੂ ਰਸ 
ਪਾਰੇ॥੨੫॥ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਾਵਸ਼ੇ ਉਠ ਸ਼ੈ ਗੈਗ॥ਆਨਿ ਲਗੀ ਪਾਇਨ ਕੇ ਸੈਗਾ 
। ਸੁਤ ਕੌ ਲੈ ਪ੍ਰਯੋਕ ਪਰ ਬੈਸੇ । ਰਾਂਮਚੈਦ ਕੌ ਦਸਰਥ ਜੈਸੇ ॥ ੨੬॥ 

੧ਚੇਕੁੰਠ ਘਜ । “ਸੈਥ ਦੇ ਹੇਣ ਕਰਕੇ ।”ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ । 
#ਇਹ ਦਿ੍ਸ਼ਟ'ਤ ਮਾਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਇਕੋ ਸਗੰਹਤ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹਨ, 

੧ ਉਸੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਵੀ ਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । 
“ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ,ਦੁਖ ਕੌਜਨੀ ਤੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਠਸਠ 
ਤੋਂ ਉਰੇ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਆਦਿ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਨ ਅਕਾਲੀ 

ਸ “ਰਗ ਆ ਸੀ, ਮੈਗਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ 

ਰਚ ਦਿਤਾ ਗਿ%। ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਇਤਨੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ਇਕ ਇੱਟ ਬੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀ 

ਸੀ ਉੱਖੜ ਸਕੀ, ਬਾਜ਼ੈ ਵੇਲੇ ਉਖੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੀ ਲੋਣੀ ਪਈ 

ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਐਸੀਆੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵੇਫੋ 

ਇਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੮੦੫ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੭੬) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੩੯ 
ਤਦ 45 
ਮਾਤਲ ਪਤਨੀ'ਕੇ ਸੈਦੇਸ਼ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਬਿਤੀ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਸਨ ਸਨੋਗੇਗਾਂ 

ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਨ।ਕੀਨਿ ਸੁਨਾਵਨਿ ਗੁਰ ਸੁਖ ਭੌਨ॥੨੭॥ਤਬਿ ਰੋਗਾਂ ਮਨ ਆਨੰਦ 

ਪਾਏ।ਨਿਕਟ ਬੈਠਿ ਭੋਜਨ ਅਚਵਾਏ। ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਠਾਨਤਿ ਬਹੁ ਸੇਵ 

ਮਹਿਮਾ ਜਾਨਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਵਾ॥੨੮॥ਸੁਪਤਿ ਹੇਤੁ ਪਰਯੰਕ ਅਰੁਢੇਇਕ 

ਪਰ” ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਗੂਵੇ । ਸੁਖ ਸੌਂ ਸੈਨ ਕਰੀ ਨਿਸ ਮਾਂਹੀ । ਰਹੀ 

ਜਾਮ ਜਾਗੇ ਗੁਨ ਗ੍ਰਾਹੀ ॥੨੯॥ ਸਤਿਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪਾ। ਤਿਸ ਮਹਿ 

ਨਿਸ਼ਚਲ ਬਿ੍ਤੀ ਅਨੂਪਾਪ੍ਰਥਮ ਸੌਚ ਕਰਿ ਕੌ ਮਨ ਪਾਵਨ।ਪੁਨਟ ਕੀਨਿ 

ਜਲ ਲੇ ਰਦ ਧਾਵਨ” ॥੩੦॥ ਕੂਪ ਨੀਰ ਤੇ ਮੱਜਨ ਠਾਨ । ਪੁਨ ਦੁਖ- 

ਰੈਜਨਿ ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨ। ਬੜੇ ਜਾਂਇ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਭੌਨ। ਅਜਪਾਂ ਜਾਪ ਜਪ% 

ਕਰਿ ਮੌਨਿ॥੩੧॥ਪੁਨ ਪ੍ਰਾਚੀ ਦਿਸ਼ਿਭੀ ਅਰੁਨਾਈਂ“।ਤਿਮਰ ਨਸੋ ਚਫ- 

ਕਾ£ ਚਹਕਾਈ । ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਬਿਕਸੇ ਦੋਈ । ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰਭਾਤਿ 

ਲਖਿ ਹੋਈ ॥੩੨॥ ਬਡੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਫਿਰ ਕਰਿ ਆਏ।ਪੌਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਸ 

ਨਿਵਾਏ। ਪਨਹ ਜਾਇ ਦਰਬਾਰ ਸੁ ਬੋਦੇ।ਚਤੁਰ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਕੀਨਿ ਅਨੰਦੇ 

॥੩੩॥ਇਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਵਿਰ ਪੁਨ ਆਏ।ਬੈਠਿ ਥੜੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੁਹਾਏ। 

ਮਨਹੁ ਸ਼ੈਕ”ਥਿਤ ਗਿਰ ਕੈਲਾਸ਼ਾ।ਸੁਰ ਜਿਮ ਸਿਖ ਬੈਸੇ ਚਹੁੰ ਪਾਸਾ ॥੩੪॥ 

ਸੈਗਤਿ ਆਇ ਲਗੜੋ ਦੀਵਾਨ । ਬੀਚ ਬਿਰਾਜਹਿਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਸ੍ਹੀ ਮੁਖ 

ਤੇ ਬੋਲੋ ਬਚ ਐਸੇਠਿਕਸੇ ਕਮਲ ਖਿਰੇਅਲਿ ਜੈਸੇ'॥੩੫॥#ਚਿਤ ਦੇ ਸੁੰਨ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ! । ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬਡੋ ਸੁਖਰਾਸਿ । ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਕਰਿ 

ਸਭਿ ਪੋਬੀਨ। ਕਰਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਸ ਭੀਨ ॥੩੬॥ ਸੁਮਤਿ ਥਿਲੋਚਨ 

ਜਿਨਕੇ ਨਾਂਹਿ ਨ। ਸਮ ਦਮ ਸਬਲ ਸੁ ਬਾਹਨਿ ਜਾਂਹਿ ਨ'।ਤ੫੭ਮਖ ਪਗ 

ਤੇ” ਜੇ ਨਰ ਹੀਨੋ। ਤਿਨਹਿਤੁ ਸੇਤੁ ਰਚਹੁ ਹਿਤ ਦੀਨੰ''॥੩੭॥ ਸਾਗਰ 

ਅਗਨਿ ਸੈਸਾਰ ਅਗਾਹੂ/ਜਿਸ ਪੁਲ ਆਸ਼੍ਰੇ ਇਹ'“ਤਰ ਜਾਹੂ/ਸੋ ਚਿਤਲਾਇ 

ਬਨਾਵਨਿ ਕੀਜਹਿ। ਨਰ ਅਸੈ੫ ਕੋ ਹਿਤ-ਕਰਿ ਦੀਜੰਹ”' ॥੩੮॥ ਮਹਾਂ 

੧੭0੧। “ਕੈਨ । ਇਕ (ਪਲੰਘ) ਤੇ। “ਦੈਦ ਧੌਣ, ਦਾਤਣ ਕਰਨਾ । “ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 

ਛਲ ਲਾਲੀ। “ਚਿੜੀਆਂ । “ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਖਿੜੇ ਕਵਲਾੰ ਤੋਂ ਜਿਦੇਂ ਭੋਰੇ ਨਿਕਲਦੇ 

ਹਨ । ੯ਸਮ ਦਮ ਰੂਪ ਬਲਵਾਨ ਕੂਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ । "ਤਪ ਤੇ ਯੱਗ ਰੂਪੀ 

ਪੈਗ ਤੋਂ । "ਖੁਲ ਰਚੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ । "ਭਾਵ ਮੈਸਰ । "ਭਲ ਕਰ ਦੇਵੇਂ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ! 3੯, 
੫ਰ੫ ਕੌ ਜਗ ਤਨ ਧਾਰਨਿ। ਅਨ ਗਨ ਨਰਨ ਸ੍ਰੋਯ ਕੇ ਕਾਰਨ ।ਯਾਂਤੇ 

ਅਬਿ ਕੋ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰੋ । ਹੋਇ ਇਕਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਰੋ॥੩੯॥ਜਹ ਹੇਗਤ 
ਹਇ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾ । ਹਰਿਆਵਲਿ ਅਵਨੀ ਤਰੁ ਜਾਲਾ"। ਜਲ ਸਮੀਪ 

ਹੁਇ ਸੁੰਦਰ ਛਾਯਾ । ਸਘਨ ਹਰਿਤ ਦਲ ਹਇੰ ਸਮੁਦਾਯਾ” ॥੪੦॥ ਸੁਨਿ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਲਾਵਹਿ/ਜੋ ਥਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਕੋ ਭਾਵਗਿਸੋ ਆਛੋ ਹੁਇ 
ਬੈਠਨਿ ਜੋਗ । ਜਹਾਂ ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਹਿੰ ਸਭਿ ਲੋਗ?॥ ੪੧॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਆਪਹਿ ਚਲੋ।ਖੋਜਨਿ ਬਾਨ ਬੈਠਿਬੇ ਭਲੋ।ਸੈਗ ਚਲੋ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰ- 
ਦਾਸ। ਕਿਤਿਕ ਸਿੱਖ ਜੇ ਗੜਾਨ ਨਿਵਾਸ ॥੪੨॥ ਚਲੇ ਸੁਧਾਸਰ ਤੇ ਦਿਂਸ਼ਿ 
ਪਰਾਚੀ। ਮਤਿ ਉਪਕਾਰ ਬਿਖੈ ਜਿਨ ਰਾਚੀ। ਇਤ ਉਤ ਵਿਰ ਕਰ ਸਥਲ 
ਨਿਹਾਰੇ । ਜਹਿੰ ਤਰ ਸੰਘਨੇ ਤਹਾਂ ੫ਪਧਾਰੇ॥੪੩॥ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਬਿਚਰਤਿ 

ਤਿਤ ਓਰਾ । ਨਹਿੰ ਪਾਈ ਬੈਠਿਬਿ ਕੀ ਠੌਰ/। ਚਲਦਲ"ਖਰੇ ਹਰੇ ਦਿਖਿ 
ਦੂਗੇਗਮਨਤਿ ਪਹੁੰਜ਼ੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥੪੪॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਬਦਰੀ“ਅਨੌਕ ਖਗੀ 

ਹਰੀ ਹਰੀ ਸ਼ੋਭ ਖਰੀ, ਘਾਮ ਕੀ ਤਪਤ ਹਰੀ£;ਹੇਰੀ ਏਕ ਢਾਲ ਕੀ।ਜੇਡ 
ਹੈਂ ਅਖੰਡ ਗਨ, ਠਾਂਢੀ ਹੈ ਕਰੀਰ ਭੀਰ" ਚਲਦਲ ਚਲਾਚਲ ਦਲ 
ਕਲ ਜਾਲ ਕੀ" । ਸੁੰਦਰ ਸੁਖਦ ਛਾਇ ਮੁਦਤ ਕਰਤਿ ਮਨ, ਚਾਰੋਂ ਓਰ 
ਦਿਖੇ ਹਰਿਆਈ ਥੋਰੇ ਕਾਲ ਕੀ'।ਧਰਾ ਜਲ ਨਾਲ ਕੀ'', ਬਿਟਪ ਜੁਤ 
ਭਾਲ ਕੀ, ਪਸਿੰਦਮੈ' ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੀ,ਪ੍ਰਮੁਦਤ"'ਬਿਸਾਲ ਕ1॥੪੫॥ ਸੈਯਾ ॥ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਦੇਖਿ ਕਹਯੋ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋ, “ਪੰਚਬਟੀਨਂ ਸਮ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰਾ । 
ਬੀਚ ਧਰਾ ਇਕ ਸਾਰ ਜਹਾਂ,ਤਹਿੰ ਬੈਠਨਿ ਚਾਹਤਿ ਚਿੱਤ ਹਮਾਰਾਂ । ਤੰਬੂ 
ਕਨਾਤ ਇਹਾਂ ਲਗਵਾਵਹੁ ਭਖ ਮੰਗਾਵਹੁ ਦਾਸ ਹਕਾਰਾ । ਹੈ ਸੁਖਵੇਤ 
ਇਕੰਤ ਮਹਾਂ,ਚਹੂੰ ਓਰ ਖਰੇ ਤਰ ਚਾਰੁ ਹਜ਼ਾਰਾ॥੪੬॥ਯੈਂ ਸੁਨਿ ਕੰ ਗੁਰ- 
ਦਾਸ ਭਨਜੋ“ਸੋਈ ਥਾਨ ਭਲੋ ਜਹਿੰ ਆਪ ਕੋ ਭਾਵੈਮੋ ਮਨ ਭੀ ਹਰਖਾਵ- 
ਤਿ ਹੈ, ਜਲ ਹੈ, ਥਲ ਨੀਵੇ ਸ ਭੂਮ ਸੁਹਾਵੈ । ਪੰਚ ਬਟੀ ਸਮ ਆਪ ਕਹੋ 
੧ਮਨੱਖੀ ਦੇ ਕਲਿਆਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ) । ”ਬਹੁੰਤੇ ਬ੍ਰਿਖ । “ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ । 
“ਪਿੱਪਲ । “ਬੇਰੀਆਂ । £ਨਾਸ਼ (ਕੀਤੀ) । ?ਦੇਖੀਆਂ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ । ਦਸੈਘਣੀਆਂ । 
€ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਚੈਚਲ ਸੈਂਦਰ ਸਮੂਹ ਪੱਤੇ । ੯”ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਉੱਗੀ ਹੋਈ । “ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜਲ ਹੈ । "ਅਨੰਦ ਦੇ'ਦੀ ਹੈ । #'ਮਰਾਦ ਹੈ ਐਸੀ ਏਕਾਂਡ ਥੀ ਜੈਸੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਵਿਚ 
ਲਾਸ਼ਕ ਵਿਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਹੇ ਪੰਚਬਟੀ ਦਾ ਫਿਕਾਣਾ ਏਕਾਂਤ ਸੀ ਤੇ ਰਮਗੀਕ ਸ। 

ਜਿਸਨੂੰ ਐਸਾ ਦੇਖਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਟਿਕਾਣਾ ਹੁਣ ਬੀ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੭੮) ਚਾਸਿ ੩ । ਅ£ 

ਅਤਿ ਹੋਇ ਮਹਾਤਮ ਜੋ ਦਰਸਾਵੇ” । ਅੱ ਕਹਿ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤ 
ਲਗਾਵਤਿ ਭੇਦ ਕੌ ਆਪ ਬਤਾਵੈਂ॥੪੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਵੇਰ । ਕਹਕੋਹਮ ਜਾਤਿ, 
ਸੰਵਾਰਿ'ਸਥਾਨ ਸੁ ਤਯਾਰ ਕਗੋਜਾਵਦ ਵੇਰਸੁ ਆਵੈ ਇਹਾਂ ਤਬਿਲੌ ਕਰਿ 
ਤੋਬੁ ਕਨਾਤ ਖਰੋ””। ਦੇਯ ਨਿਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਸੇਦਤਬਿ ਆਪ ਹਟੇ ਚਲਿ 
ਆਇ ਘਰੋ।ਦੇਤਿ ਸਦਾ ਨਿਜ ਸਿੱਖਯਨ ਕੌ ਸੁਖ ਦੇਵ ਗਰੂ ਨਤ ਧਯਾਨ 

ਧਰ” ॥੪੮॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਂਸੇ “ਪੋਬੀਨ ਲੋਨ ਸੁਧਾਸਗ 
ਪੁਢੇਸ਼” ਪੂੰਢਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕਊਨ ਚੱਤਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੩੯॥ 

੪੦, [ਰਾਮ ਸਰ]। 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਤਬਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦਾਸ ਬੁਲਾਏ ਪਾਸ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ 
ਆਇਸ ਕਹੀ ਸੁਨਤਿ ਹੁਲਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਮਿਲਿ ਬ੍ਰੰਦਨ ਸਮ 
ਕੀਨਸਿ ਅਵਨੀ । ਚਹੁੰ ਢਿਸ਼ਿ ਹਰਿਆਵਲਿ ਬਿਤਿ ਰਵਨੀ" '। ਡੋਰਨਿ 
ਤਾਨਖਰੋ ਕਿਯ ਤੰਬੁ।ਨੰਮੂ ਸਥਾਨ ਨਿਕਟ ਕਛੁ ਅੰਬੂ”॥੨॥ਕਰਿ ਕਨਾਤ 
ਠਾਵੀ ਤਹ ਗਾਂਵੀ। ਚਹੁੰ ਕੌਦ ਸਦਰ ਦਤਿ ਬਾਢੀਜਲ ਕੋ ਬਹੁ ਛਿਰਕਾ- 
ਵ ਕਰਾਵ॥ਪੁਨ ਗੁਲਾਬ ਤੁ ਬੰਦਨ ਬਰਸਾਵ॥ ੩॥ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਚੋਦਨ ਚਰ- 
ਚਜੋ ਚਾਰ।ਬਹ ਖੁਸ਼ਬੋਇ ਉਠਤਿ ਮਹਿਕਾਰੁ' ।ਆਨਿ ਬਾਗ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬੂਟੇ। 

ਕਰੇ ਲਗਾਵਨਿ ਸੁਮਨਸੁ ਜੂਟੇ॥੪॥ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੇ ਫੂਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਗੰਤ 
ਬਾਂਯੁ ਬਹੰਤਿ ਸ਼ਾਂਖਾਂ ਜਿਨ ਝੁੱਲਕਤਿ । ਸਕਲ ਸਥਲ ਤੇ ਰੇਣੁ'"ਦਬਾਈ 
ਕੈਟਕ, ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਸੁ ਤਿਣਨਿ ਹਟਾਈ"” ॥੫॥ ਥਲ ਕਨਾਤ ਮੰਤਰ ਬਰ” 
ਜੇਤਾ।ਛਾਯੋ ਰਚਿਰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਤੇਤ।ਤੋਬ ਕੇ ਅੰਤਰ ਚੇਦੋਵ।ਬਾਲ਼ਰ ਦਾਰ 
ਝਬਣਨਕਤੋ ਹੋਵ॥੬॥ਰੇਸ਼ਮ ਡੌਰ ਬੈਧਿ ਕਰਿ ਤਾਨਾ”੧ਜਰੀ ਚਿੱਤ ਚਿੱਤ੍ਰਤਿ 
ਜਿਹ ਨਾਨਾ। ਰੇਗ ਦਾਰ ਅੰਬਰ ਲੇ ਔਰ । ਤੋਬਕੇ ਅਤਰ ਚਹੈਓਰ॥੭॥ 
ਗੋਲ ਸਰਲ ਮੁੰਦਰ ਸ਼ੁਭਰੈਰ॥ਖਰੀ ਖਰੀਂ"ਦ੍ਰੇ ਚੋਬ ਉਤੌਰ॥ ਉਪਰ ਕਲਸ 
ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਜਨੁ ਜੁਗ ਕਮਲ ਕਲੀ ਛਬਿ ਲੋਕਾ'“॥੮॥ ਐਸੋ ਥਾਨ 
ਵਰਕੇ । “ਖੜੇ ਕਰੇ । “ਆਗਿਆ ਦੇਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਸ (ਭਾਫ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) ਨੂੰ । 
8ਦਤਿ ਸ਼ਦ......ਸੁਖ ਦੇਵ ਗੁਟੂ=ਗੁਰਦੇਢ ਜੀ ਸੁਖ ਦੇਦੇ ਸਨ ਸਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ (ਉਹੀ ਦਾ) ਨਿੱਤ 

ਧਿਆਨ ਧਰੋ (ਅ) ਸੁਖਦੇਵ : ਗਰੂ=ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੁਹੂ । “ਸੁਹਣੀ । ੬ਤਾਣਕੇ । “ ਜਲ। ਦਖੂਸ਼ਬ ਦੀ 
ਮਹਿਕਾਰ । €ਫੁੱਲੀੰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਏ । "ਦਧੜ । ੧੧&੬ੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੱਖ ਦੁਰ ਕੀਤੇ । "੧ਅੰਦਫ 

ਵਾਰ ₹੧"ਤਾਣਿਆਂ (ਚੰਦੇਆ) । “ਜਰੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਚਿੱਟ ਜਿੱਥੇ ਢਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। "“ਢੈਗੀਆਂ 

ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । $ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਕਲੀ ਭਾਵ ਧੈਦ ਕਮਲਾਂ ਦ ਸ਼ੋਭਾ ਲਭਾਇਮਾਨ ਹੇਰਹੀ ਹੈ, 

ਭਾਵ ਢੇਢੀ ਕਲਸਾਵੀ ਮੁੰਢਰਤ। ਦੇ ਕਮ੨/ਂ ਢੀ ਬਢ ਕਲੀ ਵਤ ਹੈ । 



ਅਕਾਲ ਲ=ਸਲ=ਣਲਲ==== 

ਲੀਠਿ ਰਮਨੀਕੋ! ਜਿਹ ਦੇਖਤਿ ਹੁਇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਕੋ। ਰਾਖੇ ਕੇਤਿਕ ਦਾਸ 

ਸ਼ਿਠਾਏ(ਗੁਰ ਢਿਗ ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿਧਾਏ॥੯॥ਓਤ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਢਿਗ 

ਪੋਬੀਨ । ਬਸਹਿਂ ਪੋਮ ਕਰਿ ਭਾਉ ਪ੍ਰਬੀਨ'ਬੈਠਿ ਬੜੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਵੈ । 

ਸਤਿ ਖੈਗਤਿ ਕੌ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੈਂ॥੧੦॥ਜਾਇ ਕੀਨਿ ਅਰਦਾਸ ਅਗਾਰੀ। 

“ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਯੋ ਸਥਾਨ ਤਯਾਂਰੀ ।ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਰਮਣੀਕ ਬਨਾਵਾ।ਬ੍ਰਿੰਦ 

ਤਰੋਵਰ ਜਹਿੰ ਦਿਿਸ਼ਟਾਵਾ॥੧੧॥ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭਿ ਪੋਬੀਨ । ਲੋ 

ਗਮਨੇ ਉਤਸਾਹ ਸੁ ਕੀਨਿ । ਖਾਂਜੇ ਕੌ ਉਚਵਾਇ ਚਲੋ ਹੈਂ । ਦੁਓ ਦਿਸ 

ਸੁੰਦਰ ਚਮਰ ਢੁਲੋ ਹੈਂ॥੧੨॥ ਮੁਕਤਾ ਗਨ ਪਰ ਮਨਹੁ ਮਰਾਲ। ਉਡਤਿ 

ਕੁਮਤਿ ਨਿਕਟ ਨ ਡਰ ਨਾਲ।ਸਿਖਸੈਗਤਿ ਲੈ ਫੁਲਨਿ ਮਾਲਗਲਰਕਾਈ 

ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਨਿ ਬਿਸਾਲ॥੧੩॥ਧੂਪ ਧੁਖਾਵੜਿ ਜਾਤਿ ਅਗਾਰੀ। ਧੁਨਿ ਮਿਲਿ 

ਜੈ ਜੋ ਕਾਰ ਉਚਾਰੀਹੋਤਿ ਭਯੋ ਸੈਖਨ ਕੋ ਸ਼ੋਰ॥ਕਰਹਿਂ ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਿ 

ਮਿਲਿ ਜੋਰਾਂ॥੧੪॥ਲਘ ਦੈੰਦਭਿ ਮਿਲਿ ਸੈਗ ਨਫੀਰ।ਕਰਤਿ ਬਜਾਵਨਿ 

ਭੀ ਬਡ ਭੀਰਾ। ਇਮ ਉਤਸਾਹ ਕਰਤਿ ਗੁਰ ਚਾਲੇ । ਗਮਨੇ ਸਿੱਖਯ ਸੁ 

ਪ੍ਰਮ ਬਿਸਾਲੇ ॥ ੧੫ ॥ ਸਨ ਸਨੋ ਤਿਸ ਥਾਨ ਪਹਚੇ। ਚਲਦਲ ਸਦਲ ' 

ਬ੍ਲੜਿ ਜਹਿ ਉਚੇ । ਸੁੰਦਰ ਚਹੁਂ ਦਿ(ਸ਼ ਕੋ ਨਿਹਾਰ। ਲਪਟੈਂ ਛੁਟਾਤਿ 

ਅਧਿਕ ਮਹਿਕਾਰਾ॥੧੬॥ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਦੇ ਪਿਖਿ ਸਾਰੇ। ਅੰਤਰ ਖਾਸਾਂ 

ਦੀਨਿ ਉਤਾਗੇਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਉਪਰ ਗੁਰਦਾਸਬੈਠੇ ਸਤਿਗਰ ਧਰੇ ਹੁਲਾਸ॥ 

੧੭॥ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਥਾਨਿਗੁਰ ਕੇ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ। 

ਸਮਖ ਸਥਾਨ ਨੰਮ੍ਰ ਕੁਛ ਨੀਰਾ। ਤਿਸ ਖਿਖਿ ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰਾ॥੧੮॥ 

“ਨਜ ਦਾਸਨਿ ਕੇ ਹਿਤ ਕੱਲਕਾਨ । ਅਲਪ ਰਚਹੁ ਸਰ ਸੁੱਦਰ ਥਾਨ । 

ਜਿਤਿਕ ਨਿਕਾਸਹਿੰ ਕਾਰ ਇਹਾਂ ਕੀਤਿਤਿਕ ਮਲਿਨਤਾ ਨਾਸਹਤਾਂਕੀ॥ 

੧੯॥ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਤੀਰਥਨਿ ਕੇਰੀ । ਦੁਹਿ ਲੋਕਨਿ ਲਹਿ ਸ਼੍ਰੋਯ ਘਨੌਰੀਂ। 

ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੌ ਸੁਨਿ ਢੁਰਮਾਵਨਿ । ਸੈਗਤਿ ਉਠੀ ਕਾਰ ਨਿਕਸਾਵਾਨ ॥ 

੨੦॥ ਦੇਕ ਜਾਮ ਲੌ ਕਰੀ ਨਿਕਾਸਨਿ । ਰਚਯੋ ਅਲਪ ਸਰ ਮਿਲਿ ਬਹੁ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੭੯) ਰਾਸਿ ੩ । ਸੰਸੂ ੪੦. 

ਪਰਬੀਨ ਭਾਉ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ । ਕ>ਰ ਲਾਲ. (%) ਜੋਟੀਆ ਦੇ ਸ਼ਬਢ 

੫ੜ੍ਨੇ, ਅਰਬਾਤ ਰੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੁਏ ਨੇ ਮਗਕ 

ਉਸ ਨੂੰ ਵੇ੩ ਗਾਉਣਾ । ₹੫ਤਿਆੰ ਸਮੇਤ ਪਿੱਪਲ ! “(ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ) ਸੈਲ । 

ਗਲ ੧੧੧੧੨੨੨੨੧੧੧੧੧੨੧੨੧੨੧੧੨੧੧੨੧੨੧੨੧੨੧੨੧੧੧੨੦੦ਦਾ ਤਾ ਦੀ -“ ੩੩੦. . ਸਕਕਕਕਕਕਸਨ-.. >>> ਫਸਕ=ਤ==ਤ=-ਤ =ਜਸਨਨ=ਟਟ=ਤਕ 



ਰੰ ਗੁਚ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੮੦) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸ ੪੦. 
ਦਾਸਨ । ਪਿਖਿ ਸੈਧਯਾਂ ਸਭਿ ਗੁਰੂ" ਹਟਾਏ । ਸੈਗਤਿ ਬਿਤਿ ਹਇ ਬਾਕ 
ਅਲਾਏ॥੨੧॥ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਜੀ ਤੀਰਬ ਇਸ ਕੇਰ।ਧਰਹੁ ਨਾਮ ਹੁਇ ਬਿਦਤ 
ਬਡੇਰਾ'।ਸਨਿ ਬੁੱਢੇ ਕੋ ਬੁਝਨ ਠਾਨਾ।ਕੌਨ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨਾ ? 
॥੨੨॥ਹੁਇ ਸਾਰਥ"ਫਲਦਾਯਕ ਭਾਰੀ।ਮੱਜਤਿ ਅਘ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰੀ”। 
“ਸ਼ ਗੁਰ ਤੁਮ ਸਰਬੱਗਯ ਬਿਸਾਲਾ । ਲਖਹੁ ਬਿਤਾਂਤ ਜੁ ਹੁਇ ਤ੍ਰ 
ਕਾਲਾ ॥੨੩॥ ਰਾਵਰਿ ਅਛਤਿ ਨ ਸਮਰਥ ਕਾਹੁ/ਧਰਹੁ ਨਾਮ ਜਿਮ ਹੁਇ 
ਮਨ ਮਾਂਹੂ । ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸਭਿ ਸੁਨਤਿ ਉਚਾਰਾ। ਪੰਚਬਟੀ ਥਿਤ ਰਾਮ 
ਉਦਾਰਾ॥੨੪॥ਇਹਾਂ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁ ਬਾਸਾ।ਰਚਹ ਗਿੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ 
ਰਾਸ।ਨਾਮ ਸੁ ਨਾਮੀ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ।ਏਕ ਰੂਪ ਜਾਨਤਿ ਸਭਿ ਲੋਈ॥੨੫॥ 
ਰਾਮਨਾਮ ਕੀ ਮੰਹਮਾ ਮਹਾਂਰਚਹਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਾਂਯਾਂਤੇ ਨਾਮ 
ਰਾਮਸਰਾਂ ਹੋਵਾ । ਪਾਤਕ ਘਾਤਕ ਮੱਜਤਿ ਜੋਵਾਂ। ੨੬ ॥ ਸੁਨਿ ਸੈਗਤਿ 
'ਸਭ (ਦਾਸਾਂ) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । ਸਹਿਤ ਅਰਥ ਦੇ । ₹ਉਤਾਂਰੇ । ਰਾਮ ਦ। ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ [ਜੌਵਅਆਦਰਸ਼ਨ] । (ਅ) ਇਸ਼ਨਾਲ 
ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਦੇਖਿਆ । 

#੧ਮੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਅੰਕ ੨੭ ਦੇ ਪਿੱਛੋ ਕਵਿ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ'ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 
ਰਾਮਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਢਬਟੀ ਤੇ ਰਾਮ ਦੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਯਾ ਰੁਪਕ 
ਨਹੀ” ਹੈ । ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਵਿ ਜੀਦੀ ਅਪਣੀ ਕਾਵਯ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ । 

_ਸਡਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ “ਗਮ” ਦੇ ਤਾਂ ਉਪਾਸਕ ਸਨ:-“ਰਮਤ ਰਾਮੁ ਸਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਇ? ॥”” 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀਸਰਿ ਨਹੀ ਜਾਇ ।। ਕੋਡ % ੫! ਪਰ ਪੰਚਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨਹੀਂ 
ਸਨ, ਯਥਾ-' ਹੇਰਿ ਕੇਂਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ? । ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਸੀ 
ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਤਦੇਂ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਚਕ, ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ, 
ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ-ਯਥਾ “ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ” ॥ 
ਸਹੇਵਰ ਦਾ ਨਾਮ “ਸ਼੍ਰ ਆੰਮ੍ਰਿਤਸਰ” ਧਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ 
ਹਰਿਮੰਦਰ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨਵੇ ਤਲਾ ਦਾਨਾਮ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ “ਰਾਮਸਰ! 
ਰੱਖਿਆ ਸੀ । “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਰ ਰਜ਼ੂ ਜੀਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ! ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, 
ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਅਰਥਾਤ ਮੈਕੇਤਕ ਸੈਗਜਾ ੫੮ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਛਰਤੀ'ਦ। 
ਸੀ, ਸਗੋ ਇਹ ਯੋਗਕ ਪਦ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ 
ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੇਵਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਹੌਭਿਆ ਸੀ_। ਯਥ= 
“ ਮਤਹੁ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰੋਵਰੁ ਨੀਕ/! ਆਦਿ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 
ਦਿੱਤ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਲੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਚਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਰੋਵਰ ਰਚਣ ਦੀ 
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ਕਸਰ 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੦੮੧) ਰਾਸਿ ੩। ਸਾਸ ੪੦. 

ਸਗਰੀ ਹਰਖਾਈ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ । ਤਿਸ ਪਰਥਾਇ 
ਸਬਦ ਗਰ ਕੀਨ' । ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਧਰਿ ਦੀਨ॥੨੭॥ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਿਤ ਪੂਤਿ ਨਾਵਣ ਰਾਮਸਰਿ ਕੀਜੈ ॥ ਬੋਲਿ ਮਹਾਂ 
ਰਸੁ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ॥ ੧ । ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਰਮਲ ਉਦਕ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ! 

ਨਾਮ ॥ ਮਜਨ ਕਰਤ ਪੁਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮ ॥੧॥ ਸੈਂ ਸੈਗਿ ਤਹ ਗੋਸਟਿ ਹੋਇ॥ 

ਕੌਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਖੋਇ ॥ ੨॥ ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਕਰਹਿ ਆਨੋਏ ।। 
ਮਨਿ ਤਲਿ ਰਵਿ/ਮ' ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ ੩ ॥ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪੜਿ ਗੰਰ ਚਰਨ 

ਲਿਧਾਨ ।। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਿਸਹਿ ਕਰਬਾਨ ॥ ੪॥ ੯੫ ੧੬੪॥ 

ਚੌਪਈ ॥ “ਮੱਜਤਿ ਜਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਠੈਤਾ । ਤਿਸ ਤੀਰਥ ਕੋ ਫਲ ਸੁ 
ਲਹੌਤਾ।ਸਨਿਕੈ ਸੈਗਤਿ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸੇਮਸਤਕ ਟੇਕਤਿ ਪਰਮ ਹੁਲਾਸੇ॥ 
੨੮॥ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਯਾ ਸਭਿ ਕੋ ਦਈ।ਦਿਨਮਣਿ' ਅਥਜੋ ਨਿਸਾ ਅਬਿ 
ਭਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਸੈਗ ਜਾਵਹ । ਗਮਨਹ ਨਗਰ ਬਿਥੈ ਸੁਖ 
ਪਾਵਹ%੨੯॥ਬਿਦਾ ਕਰੇ ਸਭਿ ਸੋਂ ਇਮ ਕਹਜੋ। ਢਿਗ ਗੁਰਦਾਸ ਰੁ ਬੁੱਢਾ 
ਰਹਨੋ।ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੈਦ ਨਿਕੇਤ' । ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਸਭਿਨਿ ਸਮੇਤ । 
॥੩੦॥ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਸਭਿ ਅਪਨੇ ਧਾਮਗਏ ਸਿੱਖਕ ਕੀਨਸਿ ਬਿਸਰਾਮ।ਸ਼ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਡੇਰੇ ਮਹਿੰ ਰਹੇਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਖ ਦਾਰਿਦ ਦਹੇ॥੩੧॥ ਸੇਵਕ 
ਕਿਤਿਕ ਰਹੇ ਹਿਤ ਸੇਵ॥ਅਹੈਸਮੀਪੀਜੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਸੁਪਕਾਰ ਕਰਰਿਤਯਾਰ 
ਅਹਾਰੇ । ਕੀਨਿ ਸਨਾਵਨਿ ਖਰੋ ਅਗਾਰੇ ॥੩੨॥ ਆਇਸੁ ਲੇ ਕਰਿ ਥਾਂਰ 
ਮਝਾਰਾਂ । ਕੀਨਿ ਪਰੋਸਨਿ ਰੁਚਿਰ ਅਹਾਰਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੌ ਤਬਿ ਜਾਇ 
ਅਚਾਯੋ । ਪਾਛੇ ਸਭਿ ਸਿੱਖਯਨਿ ਮੁਖ ਪਾਯੋ॥੩੩॥ਬੀਤੀ ਜਾਮਨਿ ਘਫਿਕਾ 
ਢਚਾਰੀ । ਨਿਕਟਿ ਹੋਇ ਗੁਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ । “ਸਨਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਘਨ ਬਨ 

੧ਸੂਰਜ । “ਚੰਦ ਨਿਕੇਤ=ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ ਘਰ, (ਅ) ਚੌਦਨ ਕੇਤੁ=ਦੇਦਨ ਦੀ ਧ੍ਜਾਂ । 
“ਦੋ [ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ! 

ਆਗਿਗਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪਤੇ ਤੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਸਨ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਸਥਾਨ ਸਹੋਵਰ ਰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਤੀ ਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪੂਕਾਰ ਹੈ। ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮ 
ਆਦਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਨਹੀ! । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰੋੱ 
ਉੱਠਕੇ ਸੈਦ ਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੇਰ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੇ ਬਹੁਤ ਵੇਰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਥੇ 
ਆਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਰਾਸ ੨ ਦਿਖ ਅਸੂ ੧੧, ਸੰਕ ੪੩ ਤੇ ਅੰਸੂ 
੩੦ ਅੱਕ ੭ ਦੀਅੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟੂਕਾਂ) । 



` ਮਹਾ ਸਸਿਕਰ' ਭੀ ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹਿ ਇਹ॥੩੪॥ਰਾਮਦੈਦ ਜਿਮ ਕਾਨਨ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਚਜ। ( ੨੦੮੨) ਗਸਿ ੩। ਅੰਸ ੪੦ 

ਸੇਵਾਂ।ਭਈ ਜਾਂਮਨੀ ਤੁਮ ਗਤਿ ਦੇਵ ਬਾਂਛਤਿ ਜਥਾ ਇਕਾਂਕੀ ਹੋਵਨਿ । 
ਤਥਾ ਸਬਲ ਇਹ ਕੀਨਸਿ ਜੋਵਨਿ॥੩੫॥ਕਮਲਾਸਨ ਤਮਰੋ ਹਿਤ ਜਾਨਿ/ 
ਪ੍ਰਥਮ ਰਚਮੋ ਇਹ ਰੁਚਿਕ ਸਥਾਨ? । ਕਹਤਿ ਗੁਰੁ“ਸੁਨ ਹੇ ਗੁਰਦਾਸ ! 
ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਥਲ ਮਹਾਂ ਪਰਕਾਸ਼॥੩੬॥ ਰਚਨਾ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਹੋਵੈ। 
ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਿਪੁ ਖੋਵੈਂਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਕਹਿ ਬਚ ਅਕਲੰਕ।ਕਏ 
ਅਰੂਢੀਨ ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਯੰਕ ॥੧੭॥ਆਸਤਰਨ“ਬਰ ਬਿਸਦ ਬਿਸਾਲੇ। ਸੇਜ- 
ਬੰਦ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤਿਵਾਲੇ । ਚਮਕਤਿ ਜਥਾ ਚਾਂਦਨੀ ਅੰਬਰ'। ਤਥਾ ਲੀਨਿ 
ਉਪਰ ਸੁਭ ਅੱਬਰ॥੩੮॥ਪੌਢਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸੁਪਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ।ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ) 
ਗੰਹ ਜਿਸ ਕਾਲਾ।ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕੀਨਿ ਪੁਨ ਧਯਾਨਾ।ਸ਼੍ਰੀਨਾਨਕਕੋ ਸੁਮਰਨਿ 
ਠਾਨਾ॥੩੯॥ਅਰਨੌਦਯ?” ਹੋਯਹੁ ਲਖਿ ਤਾਸੁ । ਢਿਗ ਹਕਾਰਿ ਬੁੱਢਾ ਗੁਹ- 
ਦਾਸੂ । ਕਹਯੋ ਮਨੌਰਬ ਆਪਨਿ ਜੀ ਕ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਇ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਨੀਕਾ 
॥੪੦॥ “ਹੋਨ ਇਕਾਕੀ ਹਮ ਅਬਿ ਚਾਹਤਿ । ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭਿ ਸਿੱਖਯ 
ਉਮਾਹਤਿ।ਯਾਂਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜਾਵਉ।ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਤਹਾਂ ਟਿਕਾਂਵਉ 
॥੪8੧॥ਸੁਧ' ਸਰੋਵਰ ਬਰ ਹਰਿ ਮੰਦਿਗਪਠਹੁਸਨਹੁ ਸੈਦਰਤਿਸ ਅੰਦਗ। 
ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਸਰ ਜਾਨਹੁ । ਨਹਿ ਸੈਸੈ ਇਸ ਮੈਂ ਕਛ ਠਾਨਹੁ ॥ 
੪੨॥ਆਂਪ ਰਹਹੁ ਤੁਮ ਤਿਹ ਠਾਂ ਜਾਇ।ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਰਾਖਹ ਅਟਕਾਇ । 
ਮਨ ਬਾਂਛੜਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਦੀਜਹਿ । ਹਮਰੇ ਸਮਸਰ ਸਕਲ" ਕਗੀਜਾਹ ॥ 
੪੩॥ ਕਾਰ ਸਮਸੜ'ਤੋਰਬੋ ਕਰਨੀ। ਸਭਿ ਸੈਗੜਿ ਕੋ ਧੋਰਜ ਧਰਨੀ? । 
ਅਜੰਇਸੁ ਮਾਨਿ ਜੋਰ ਕਰਿ ਹਾਥ । ਸੀਸ ਚਰਨ ਧੰਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿ ਸਾਬ॥੪੪॥ 
ਬੁੱਢਾ ਤਬਿ ਚਲਿ ਕਰਿ ਪੁਰਿ ਆਯੋ।ਸਿਖ ਸੋਗਤਿ ਕੋ ਹੁਕਮ ਸੁਨ'ਯੋ।ਜਿਮ 
ਸ੍ਰ ਅਅਜਨ ਆਗਯਾ ਦਈ। ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਫ੍ਿਤ ਕਈ॥੪੫॥ 
ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈਦਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜਾਵੈ । ਮੇਲਿ” 
ਕੀਰਤਨ ਹੋੜਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਬੈਠਹਿ ਬੁੱਢਾ ਬਿਚ ਸਕਿ ਕਾਲਾਂ ॥ ੪੬ ॥ 
ਰਮਾ ਦੀ ਕਿਰਨ । ੨ਬਨ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਵ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ %ਤਪਗਟ ਹੋਵੇਗੀ/ਗੁਰੂਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਗਟੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੱਤੂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗ/ । ਇਹ ਭਵਿੱਖਯਤ ਵਾਕ ਓਦੋਂ ਪੁਰੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਬੇਂਥੇ 
ਰਾਮਰੇਣੀ_ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਜੀ ਤੇ ਮਗਰੋ" ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਬਣਾਯਾ,ਤਦੇਂ ਕਈਵੇਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਲ ਹਾਰ 
ਖਾਕੇ ਇਥੋ' ਗਏ । “ਵਿਛੋਣਾ [ਸੈਸ:,ਆਸੂਰਣ] । “ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਦਨੀ । “ਪਹੁਫੁਟਾਲਾ । 
ਸਾਡੇ ਵਾਛੂ ਸਾਰੀ (ਕੀਤੀ),#ਸਾਗ' ਕੌਮ । "?ਮਿਲਕੇ । ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਮੇਲ=ਮੈਗਤਦਾ ਇਕੱਠ । 
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ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ/ ____ (੨੦੮੩) ਰੱਖ ੩! ਐਨ ੪੧, 
ਦਲ ਗਾ ਆ ਕਉ 

ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਮੁਕੜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਸ “ਰਾਮਸਰ_ਹੌਨ” ਪ੍ਰਮੈਰ 'ਥਰਨਨ ਨ 
ਦੱਦ੍ਰਾਜ਼ਿੰਸਭੀ ਅੰ ॥ ੪੦ ॥ 

6੧. (ਸ਼੍ਰੀ ਗਹੂ ਦੌਰ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਲਿਖਾਈ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਨਿਕਟ ਰਹਨੋ ਗੁਰਦਾਸ ਇਕ ਲਿਖਨਿ ਸਨਨਿ ਕੇ ਹੇਤੁ।ਕੇਤਿਕ 
ਸੇਵਕ ਅਪਰ ਜੇ ਬੈਠਹਿੰ ਹੋਹਿ ਸਚੇਤ ॥੧॥ ਬੌਪਈ॥ ਨਿਕਟ ਨ ਪਹੁੰਚਹਿੰ 
ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਬੈਠੇ ਕਰਿ ਚਕਸਾਏ । ਜੋ ਮਾਨਵ ਆਵਹਿ 
ਅਨਜਾਨੇ । ਬਰਜਹਿਂ ਤਿਨਾਹਿੰ ਨ ਢਿਗ ਦੇ' ਜਾਨੇ ॥੨॥ ਇਮ ਦੋਕਾਕੀ ਟਰ 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ ਹਕਾਰਿ ਹਦੁਰੇ । ਨਿਕਣ ਬਿਠਾਇ ਮਨੋਰਥ 
ਭਾਖਾ#ਸਠਿਭਾਈ ਹਮਰੀ ਅਭਿਲਾਖਾ॥੩॥ਰਚਹ ਗ੍ੰਥਕੀ ਬੀੜ ਉਦਾਂਗੀ। 
ਲਿਖ ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਝਾਰੀ । ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੱਟੀ ਜੁ ਬਨਾਈ । ਪੈਂਤੀ 
ਅੱਖਰ ਕਰੇ ਸਹਾਈ ॥੪॥ ਤਿਨ ਮਹਿ ਲਿਖਹ ਸਰਬ ਗੁਰਬਾਨੀ । ਪਠਿਬੇ 
ਬਿਖੈ ਸੈਨ ਮਹਾਨੀ/ਜਿਨਕੀ ਬੱਧਿਮਹਿਦ ਅਧਿਕਾਈ।ਬਹੁ ਅੱਭਜਾਸਹਿਂ 
ਬਿੱਦਜਾ ਪਾਈ॥੫॥ਬਹੁਤ ਬਰਖਲਗਿ ਪਠਹਿੰ ਬਿਚਾਰਹਿੰ/ਸੋ ਤਬ ਜਾਨਹਿਂ 
ਸਾਂਰ ਅਸਾਗੰਹ। ਤਿਸ ਤਤ ਕੌ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਝਾਰੀ।ਲਿਖਹਿੰ ਸਗਮ ਸ਼ਰਧਾ" 
ਉਰਧਾਰੀ ॥ ੬॥ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਅਰ ਤੁਰਕਨਿ ਭਾਸ਼ਾ । ਇਸ ਮਹਿ ਲਿਖਿ 
ਲੈ ਹੈ ਬਧਿਰਾਸ। ਸਭਿ ਉਪਰ ਪਸਰਹਿ ਇਹ ਧਾਈ'। ਜਿਮ ਜਲ ਪਰ ਸ 
ਚਿਕਨਤਾ ਪਾਈ॥ ੭॥ ਕਿਰਤ ਕਰਤਿ ਗੁਹਸਤੀ ਮੰਤ ਥੋਗੀ । ਸਗਮ 
ਪਠਹਿੰ ਬਿਦਯਾ ਜਿਨ ਲੋਰੀ' । ਪ੍ਰਗਫਹਿ ਗਾਡੀ ਰਾਂਹ ਖਿਸਾਲਾ । ਚਲਹਿ 
ਜੁ, ਨਹਿੰ ਭੂਲਹਿ ਕਿਸ ਕਾਲ। ॥ ੮ ॥ ਲਿਖਹੁ ਗੁਰਮਖੀ ਅੱਖਰ ਯਾਂਤੇ । 
ਸਗਲ ਜਗਤ ਮੰਹੋ ਹੁਇ ਬੱਖਯਾਤੇ । ਸ਼ਰਧਾਵੇਤੇ ਪਠਹਿੰ ਸੁਖੈਠ । 
ਜਾਨਹਿੰ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਗਤਿ ਦੈਨ“॥ ੯॥ ਇਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹ# 
ਭਿਰਾਮੂ । ਬਿਦਤਹ ਜਗ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁ ਨ'ਮੁ । ਦੇਖਹਿ ਪਠੰਹੇ ਲਿਖਹਂ 
ਸਨਮਾਨਹਿ । ਨਿਜ ਪਾਤਕ ਘਾਤਕ ਹਿਤ ਠਾਨਹਿ£ ॥੧੦॥ ਚਤਰ ਗੁਰੁ 
ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕੋਦੇ।ਪਿਖ ਪੋਥੀ ਤਮ ਲਿਖਹਅਨੰਦੇ।ਸਭਿ ਬੇਦਨਿ ਕੋ ਸਾਰ 
ਨਿਕਾਰਾਨਂ। ਮਥ ਸਾਂਗਰ ਜਿਮ ਰਤਨ ਉਦਾਰਾ'” । ੧੧॥ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰ 

ਦੇ. ਦਾ ਤਤ ਰੀ. << ==<<==<- 

੧ਇੱਛਾ । (ਸੈਸ:; ਸ਼ੌਂਦਾ=ਇਿੱਛਾ, ਭਾਵਨਾ, ਭਰੋਸਾ । “ਂਦੌੜਕੇ ਫੋਲੋਗੀ । ₹ਜੀਕੁੱਣ ਪਾਣੀ ਤੇ 
ਬਿੰਧਲਾਈ ਪਾਈ(ਜਾਵੇ ̀ਤਾਂ 6ਹ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਦਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਦਯ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ । “ਮੁਕਤੀ 
ਦਾਤਾਂ ਹੈ । ੬ਪਾ੫ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ (ਜਾਣਕੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਗੇ । “ਜਿਵੇਂ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਤਨ (ਕੱਢੇ ਸਨ) । 

#ਇਜ ਲਿਸ਼ਾਲ ਢੀ ਟੇਕ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ੨੦੮੪ ਦੇ ਹੇਠ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੮੪) ਰਗੱਸ 3 । ਅਸੂ ੪੧. 

ਅੰਗਦ ਨਾਮੁ । ਸੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੂ'।ਪ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਲਿਖਿ 
ਇਨ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਪਠਿ ਕਰਿ ਆਪ ਲੇਹੁ ਪਹਿਚਾਨੀ? ॥੨੨॥ ਸੁਨਿ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ/ਕਹਾ ਬੁੱਧਿ ਪ੍ਰਭੁ ਇਤੀ ਹਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਅਲਪੰਗਯ ਜੀਵ 
ਕਿਮ ਜਾਨੋ । ਗੁਰ ਕੀ ਗਿਰਾਂ ਅਗਮ ਗਤਿ ਮਾਨੌ ॥੧੩॥ ਰਿਦਾ ਅਗਾਧ 

ਅਬਾਧ ਰੰਭੀਰ।ਗਿਰ' ਰੂਪ ਸੋਈ ਗੁਰ ਯੋਰ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਲਖ ਸਕੈਂ ਨ 
ਕੋਉ।ਮੋ ਮਹਿ ਕਹਾਂ ਇਤੀ ਮਤਿ ਹੋਉ॥੧੪॥ਜੇਕਰ ਹੋਵਹੁ ਆਪ ਸਹਾਈ। 

ਲਖਹੁ ਤਿਤਿਕ ਜੋ ਦੇਹੁ ਲਖਾਈਮਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁਇ ਬਰ ਕੋ ਦੀਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਰ ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਬੀਨਾ॥੧੫॥“ਜਥਾਂ ਪੁੱਤ ਹੋਵੈ ਘਰ ਬਾਹਰ'। ਅੰਤਰ 
ਮਾਤਾ ਖਿਤਾਂ ਅਜਾਹਰਿ£। ਅਪਰ ਕੁਟੈਬ ਜੁ ਬੋਲਹਿ ਬਾਤੀ । ਜਾਨ ਲੇਹ 
ਬ'ਲਕ ਬੱਖਯਾਤੀ ॥ ੧੬॥ ਕੋ ਨਰ ਬੂਝਹਿ ਅੰਤਰ ਭੌਨ” ।-ਕੌਨ ਕੰਨ 
ਬੋਲਹਿ?ਕਹਿ ਤੌਨ-।ਤਬਿ ਬਾਲਕ ਸੁੰਨ ਜੌਨ ਅਲਾਵੈ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ 

ਕਰਿ ਤਾਂਹਿ ਬਤਾਵੈ ॥ ੧੭ ॥-ਇਹ ਮਮ ਪਿਤਾ ਬਾਕ, ਇਹ ਮਾਤਾ। ਇਹ 

ਭਗਨੀ ਬਚ,ਇਹ ਕਹਿਕ੍ਰਾਤਾ-ਇਮ ਸਮੜਹਿੰਗੋਹਏ ਸਵਧਾਨ॥ਲਖਿ 
ਗੁਰਬਾਨੀ ਸੁਵਲ ਮਹਾਨਾ॥੧੮॥ਇਮ ਸੁਨਿ ਕੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸੂ । ਧਰਯ 
ਸੀਸ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਾਸੁੜ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਗੁਰ ਕੀ ਤਬਿ ਪਾਈ।ਤੀਨ ਕਾਲ 

੧੪ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ । “ਘਰ ਤੇ' ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਂ ਪੁਤਰ । 5ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ । “ਘਰ ਦੇ ਅੱਦਰੇਂ । 
"੬੬੮ ਪੰਨਾ ੨੦੮੩ ਦੇ ₹ ਚਿੰਨੂ ਦੀ ਟੂਰਕ:= 

#ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਡੂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਤਨ ਵਾਂਡੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਲ ਕੀਮਤੀ ਬੀ ਨਹੇਂ, ਪਰ ਰਤਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਸੁਹਣੀ ਹੈ ਤੇ 

ਕੀਮਤੀ ਹੈ । ਪਟੈਤੂ ਜੇ ਇਸ ਦ। ਅਰਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਫੀਕਾ ਮਾੜੁ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾੰ 

ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ। ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ, ਅਰਥਾਤ 

ਵਾਹਿਗੁਦੂ ਵਲੋਂ ਆ£) ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਯਥਾ-“ਹਓਂ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਹਿਆ 

ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਓ? ॥ “ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ? ਤਥਾ-ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕ।ਰ 

ਜਾਣਹੁ ਗੁਰ ਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ” ॥ ਅੰਕ ੧੪ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਦੱਸਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਰੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੈਢਾਂ ਦਾ 

ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਥੋਂ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋ ਉੱਪਰ 
ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀਕੂੰ ਹੋਈ । ਅੰਕ ੨੫, ੨੬ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਵੇਦ ਦਾ 
ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਦ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੇ ਹੈ ਉਹ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । ਦੋਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਕਾਸ਼, ਪੂਰਬਾਰਧ; ਅੰਧਜਾਯ ੫੨ ਅੱਕ 

2੭, ਫਿਚ ਅਧਜਾ: ੩੭ ਅੰਕ ੫੧ ਤੇ ਛਿਸੇ ਅੱਸੁ ਦੇ ਅੱਕ ੫੦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਫੂਕ । 



_ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੨੦੮੫ )ੈ ਰਾਮਿ ੩। ਐਸੁ ੪੧. 

ਗਕਾਤਾ ਹੁਇ ਆਈ॥੧੯॥ਕਾਗਦ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿ ਪਤਰੇ।ਰੁੱਚਿਰ'ਪ੍ਰਮਾਨ 

ਕੀਨਿ ਤਬਿ ਕਤਰੇ” । ਪਾਇ ਨੀਰ ਸਯਾਹੀ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ । ਗੁਰੂ ਸਸਿਮਰ 
ਲੇਖਣ”ਕਰ ਧਾਰੀ॥੨੦॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ੫ੋਥੀ ਤਬਿ ਖੋਲ।ਹੇਤ ਲਿਖਾਵਨ 
ਗਿਰਾ ਅਮੋਲੀ। ਪ੍ਥਮ ਸਿਮਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮੂ/ਨਮੇ ਕੀਨ ਯੰਰ ਧਯਾਨ 

ਭਿਰਾਮੂ ॥ ੨੧ ॥ ਪੂਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਲਿਖਵਾਈ । ਰੁਚਿਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ 
ਸੁਹਾਈ।ਪੌੜੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਉਚਾਰੀ।ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਰਨਨ ਸੁਖਕਾਂਗੀ॥੨੨॥ 

ਡੋਢ ਬਿਖੈ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾਕਹੀ।ਕੀਨਿ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨੰ ਸਹੀ।ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ” 
ਲਿਖੀ ਸੁ ਵੇਰੇਇਸ ਮਹਿੰ ਭਨਜੋ ਵਿਰਾਗ ਬਡੇਰੇ ॥੨੩॥ ਸ਼੍ਰਵਨ ਮਹਾਤਮ 
ਚਾਰ ਮੜਾਰੀ%ਪੁਨਹਿ ਮਨਨ ਕਾਖਜੋ ਬਿਚ ਢਾਰੀ।ਨਿੱਧੜਸਨ'ਪੰਚੇ ਪਰ- 

ਵਾਨ।ਇਸ ਮਹ ਨੀਕੇ ਕੀਠਿ ਬਖਾਨ॥੨੪॥ “ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰ- 
ਕਾਰ! । ਸਾਖਯਾਤ ਪਰ ਇਹ ਤੁਕ ਚਾਰ' । ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਿਬਮੇ ਬਰਨਨ 
ਕਰਯੋ।ਜਪ ਅਰ ਬੇਦ ਅਰਥ ਇਕ ਧਰ੧ੋ॥੨੫॥ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨਬੇ ਕੇ ਇਹ 
ਨਾਮੂਂ।ਦੋਨਹੁ ਪਦ ਸਮਸਰ ਅਭਿਰਾਮੂਯਾਂਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਮਜਪੁ ਰਾਖ੧ । 
ਸਭਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਇਹ ਭਾਖ੧॥੨੬॥ਕਹਿ ਲਗ ਕਹੋਂ ਮਹਾਤਮ ਬਾਨ॥ 

੯ਮੁੰਦਰ । “ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਤਰਕੇ । “ਕਲਮ । _ਚਾਰ (ਪੰੜੀਆਂ) ਵਿਚ । ““ਪੰਚ 

ਪਰਵਾਨ? ਅਤੇ “ਅਮੈਖੰ ਦੀਆਂ ਤਿੱਠੇ ਪਉੜੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ 

ਸ਼ਾਖਯਾਤਕਾਰਤਾ ਪਰ ਹੈ । #ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਭਾਵ ਜਿਤਨੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਢ ਹੈ) ਦਾ 

ਲਾਮ ਇਹ ਜਪ” ਕਥਨ ਕੀਤਾ । 
#ਕਫਿ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਦ ਜਪੁ ਅਤੇ ਵੇਦ ਦਾ ਇਕੋ ਔਰਥ ਹੈ, ਅਰ ਉਹ 

ਅਰਥ ਹੈ=ਬ੍ਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ । ਵੇਦ ਮੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਘਾਤੂ ਹੈ ਵਿਦ੍=ਜਾਣਨਾ । 

ਵੇਦ=ਗਜਜਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ । ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਪਢ-ਜਘ-ਦੇ 

ਅਰਥ ਐਉਂ' ਲਿਖਦੇ ਹਨ/-ਜਪ=ਜਾਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਦੂਪ ਲੋ, (ਸਫ: ੧੬) । ਪੁਨਾ) 

ਜਪ=ਜਾਣ ਆਪਨੇ ਸਰੂਪ ਕੋ (ਸਫ: ੧੭) । ਇਸ ਜਪ ਪਦ ਨੂੰ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪੰਦ- 

ਭਧ-ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਪ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇਮ ਪਦ “ਗਜ੫” ਦ। ਅਰਬ ਹੈ=ਜਾਣਨਾ । “ਗਪ” 

ਦਾ ਧਾਤੂ ਹੈ । ਗਜ੬-ਜਣਨਾ । “ਜਪ ਤੇ “ਗਜ੫” ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, 

ਕਿਉਕਿ ਮੈਸਕਿਤ ਢ: ਭੁ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “1੭ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ; ਪਦ=੍ਰ ਇਸ ਦਾ 

ਉਚਾਰਨ “ਗਰ” ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ "ਜੰ ਤੇ “ਵ” ਦੇ ਮੇਲ ਤੇਂ ਝ ਅੱਖਰ ਬਣਿਆਂ 

ਹੈ 3 ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਜ? ਤੇ “ਵ” ਤੇ ਵਖਰਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਬੇਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ਜੱਜੇ ਵਾਂਝੂ 

ਹੈ, ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਪ ਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭ੧ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਉਚਾਰਣ ਦੀ ਸਾਂਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

(ਜੂਪ, ਜਪ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਜਪ ਤੇ “ਵੇਦ” ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ=ਜਾਣਨਾਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਗੁਰਜ । 1 ੨੦੮੬ ) ਫਸੰਜ਼ ੩ । ਅੱਸੂ ਬਕ, 
- ਗਤਕਾ ਜਤਲ===ਲ=ਤਤ=ਟਟ== “ਦਰ -== ਲਾ “ਦਦਦ ਦੇ 

ਜੋ ਸਭਿ ਕੀ ਸਿਰਮੌਰ ਬਖਾਨੀ । ਅਪਰ ਨ ਉੱਤਮ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ । ਅਰ 
ਸੁਖੇਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਈ॥੨੭॥ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਲਿਖਾਵ।ਘਰਅਨੰਕ 
ਮਹਿ ਜਾਇ ਜੁ ਗਾਵਾ । ਕਿਤਿਕ ਲਿਖੇ ਜਬਿ.ਬੂਝਤਿ ਭਏ'। “ਕਹੁ ਗੁਰ- 
ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਭੀ ਲਏ$”੨੮॥ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕੈ ਬਾਕ ਬਖਾਂਨਨੋ/ਰਾਵਰ ਕ! 
ਕਰਨਾ' ਤੇ ਜਾਨਯੋ । ਪਤਿ ਕੌ ਬਚ ਬਹ ਨਰਨ ਮਝਾਰੀ । ਲੋਤਿ ਪਛਾਨ 

ਦਰੀ” ਜਿਮ ਨਾਰੀ ॥੨੯ ॥ ਤਿਮ ਪੋਥੀ ਪਰ ਤੇ ਗੁਰ ਬੈਨ । ਲਿਖੇ ਪਛਾਨ 
ਚਤੁਰ ਗੁਰ ਜੈਨ'। ਅਪਰਨ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਏ । ਪਰਖਿ ਪਰਖ ਕਰ 
ਸਰਬ ਹਟਾਏ॥੩੦॥ਕਹਿ ਇਮ ਗਯੋਪਦਕਾਕੀ“ਭਏ। ਭਗਤ ਜੁ, ਅਨ 
ਦਿਖਾਈ ਦਏ । ਜਿਨ ਦੇਖਨਿ ਤੇ ਹੋਭਿ ਉਧਾਰ।ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਨ ਕਰਰ 
ਪ੍ਤਿਪਾਰਾ ॥੩੧॥ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨਸਿ। ਦਰਸ ਬਿਲੋਕਿ ਪ੍ਰੰਮ 
ਚਿਤ ਭੀਨਸਿ।ਸਭਿ ਠਾਂਢੇ ਹੰਇ ਸਤੁਤਿ ਉਚਾਰੀ। “ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੁਮ ਨਰ 
ਤਨ ਧਾਰੀ॥੩੨॥ਘੋਰ ਜਾਨਿ ਕਲਿਜੁਗ ਕੌ ਕਾਲਾ । ਆਪ ਅਵਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ 
ਛ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਭਗਤ ਵਛਲ ਬਸਿ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਸਾਈਂ । ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੰਚਮ ਤਨ 
ਪਾਈ॥੩੩॥ਤੁਜੋਗ ਛੇਦ॥ ਮਹਾਰਾਂਜ ਰਾਂਜਾਨ ਰਾਜਾਬਿਰਾਜੋ।ਸਕੇ ਲੋਕ ਜਾਵੈ 

ਸੁ ਦਾਤਾ ਸਮਾਜੋ।ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈ ਨਾਮ ਕੋ ਦਾਨ ਦੇ ਹੋਅਨੌੰਕ।ਨ ਦਾਸਾਂ- 

ਨਿ ਕੋ ਤਾਰ ਲੈ ਹੋ॥੩੪॥ਮਹਾਂ ਸਿੱਧੁ ਬਨ੍ਹੀ”੮ੜਂ ਮੂੜ ਮਾਨੀ।ਤੁਹੀ ਏਕਰਾਖ/ 
ਛ੍ਰਿਪਾ ਜਾਂਹਿ ਠਾਨੀ । ਸੁਪੰਬੰ ਸੁਖੇਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸੈਦੋਹਾ' । ਬਿਕਾਰੇ ਬਿਦਾਰੋ 
ਜਪੇ ਨਾਸ਼ ਮੋਹਾਂ॥੩੫॥ਤਹੀ ਬ੍ਹਮ ਗਯਾਨੀ;ਬ੍ਰਹਮੰ ਰੂਪ ਤੇਹੇ। ਤੁਹੀ ਏਕ 
ਈਸੈ ਸਕੈ ਲੌਕ ਚੇਰੋ । ਤੁਹੀ ਏਕ ਰੂਪ;ਤੁਹੀ ਰੂਪ ਨਾਨਾ । ਤੁਹੀ ਜੀਵਕਾ 
ਦੇਂਕਰੈ' ਜੀਵ ਖਾਨਾ'॥੩੬॥ਕਰੀਸੇਵ ਹੇਰੋ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾਨੰ॥ਗੁਨੱਗਮ"" 
ਸਰੱਬ3ੋ,ਕ੍ਰਿਤੱਗ੧ ਪ੍ਰਮਾਨੀ"।ਅਮਾਨੰ ਸਮਾਨੰੰ ਸਮਾਨੰ ਬ੍ਰਿਤੀਹੈ'"।ਉਦਾਰ 
ਅਪਾਰੋ ਨ ਕੈਸੇ ਮਿਤੀ ਹੈ॥੩੭॥ਤੁਹੀ ਦੀਨ ਬੈਧੂ; ਦਯਾਵਾਨ,ਦਾਤ। ਭਏ 
ਬੈਸ ਬੇਂਦੀਨਿ ਬੀਚੈ ਬਖਜਾਤਾ । ਪੁਨੌ “ਅੰਗਦੇ”ਰੂਪ ਹੋਏ ਗੁਸਾਈਂ । ਪਿਤਾ 
ਮੋਹਰੀਕੇ'“ਤਿਤੀ ਦੇਹ ਗਾਈ॥੩੮॥ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਮੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਬਹੋਰੀ। ਭਏ 

“(ਗੂਰੂ ਜੀ) ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ । ”ਛੁਪੀ ਹੋਈ । ੧> ਸਨ। ਇਕੱਲੇ । “ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗਾਜਿਆੰਦੇ 

ਰਾਂਜੇ। ੬ਸਾਰਿਆੰ ਦੇ ਦਾਤ। ?ਅਗਨੀ।"ਸਭ ਨੂੰ,੯ਮੋਹ ਨਾਸ਼ ਹੈਂਦਾ ਹੈ। "ਜੀਵ ਖਾਣ ਕਰਦੈ ਹਨ। 
੧੧ਰਨਗਿਆਤ । “ਕੀਤੇ ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਭਲੀ ਪੂਕਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੇ । ' 1 ਮੱਨ= 

ਨਿਰਾਦਰ,ਸ “ਮਾਨ=ਆਦਰ ਵਿਚ,ਸਮਾਨ=ਵਿਕੋ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰਿਤੀਹੈ (ਆਪ ਦੀ) ਗੁਰਅਮਰਦੇਵ। 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਠਾਂਪ ਜਰਜ । ( ੨੦੦7 ) ਖਜੰਖੈ ੩ । ਅਸ ੪੧. 

ਪੰਚਮ ਆਪ ਰੁਪੰ ਬਹੋਰੀ।ਸਦਾ ਜ਼ਾਂਤਿ ਢਿੱਤੇ,ਛਿਮਾਵੇਤਿ, ਧੀਰੇ । ਰਸੋ ਏਕ 
ਬਿੱਤੀ,ਅਬੈਰੈ,ਅਭੀਰੇ'॥੩੯॥ਜਨੰ ਮੰ ਤਿਨਾਮੰ ਕ੍ਿਪਿਨਨਿਦੀਨਦੁਊ ਲੋਕ 
ਕੌ ਤਾਸ ਕੀਨ ਸੁ ਹੀਨੰ । ਲਖੈਂ ਨਾਂਹਿ ਤੋਕੋ ਕ੍ਰਮੰਧਾਰਿ ਮੁਢ॥ ਮਹਾਂ ਸੁਖਮੰ 
ਰੂਪ ਗੁਢਾਨ ਗੁਵਾ” ॥੪੦॥ਸਦਾ ਜੋ; ਸਦਾ ਜੈਹਸਦ' ਜੈ, ਅਨੰਦੋਨਮਸਤ 
ਨਮਸਤੈ,ਨਮਸਤੇ, ਬਿਲੰਦੋ ।ਸੁਧਾਂ ਬਾਕ ਬਕਤ੍ਰੰ` ਸੁ ਚੈਦੈ ਮਨਿੰਦੋਂ । ਰਿਕ 
ਨਾਂਮ ਬਾਸੈ ਬਰੇ ਦੋ” ਗਬਿੰਦੋ ?॥ ੪੧ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਮ ਅਸ਼ਟਕ ਭਗਤਨਿ 
ਭੁਨਜੋ ਪਢਹਿ ਜੁ ਨਿਤ ਕਰਿ ਪ੍ਰੋਮ । ਸੁਤ ਬਿਤਾਦਿ ਮਨ ਬਾਂਛਤੇ ਪਾਵਂਹ 
ਜਨ ਜੁਤ ੩" ॥੪੨॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਠਾਂਵੇ ਹ੍ਰੈ ਕੇ । ਮਧੁਰ 
ਬਾਕ ਤੇ ਆਦਰ ਕੈ ਕੈ । ਸਕਲ ਬਿਠਾਂਏ ਨਿਕਟ ਅਨੰਦੇ । ਬੂਝਨਿ ਕਰੇ 
“ਭਗਤ ਤਮ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ॥੪੩॥ ਸਗਰੇ ਅਪਨੋ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੋ। ਪੁਨਿ ਆਗਮ ਕੋ 
ਹੇਤ ਬਤਾਵੋ।ਕਿਸ ਪ੍ਕਾਰ ਤੁਮ ਕਰਨਾ ਕਰੀ । ਮਹਾਂ ਸੁਫਲ ਮਿਲਿਬੇ ਤੁਮ 
ਘਰੀ£1੪੪।ਕਹਯੋ ਕਬੀਰ ਜੋਰਿ ਜੁਗ ਹਾਥ।“ਸਨਹੁ ਸਕਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਨਾਥ । ਬੇਣੀ, ਨਾਮ ਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸਪੀਪਾ, ਸਧਨਾ; ਸੈਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੪੫॥ 
ਕੀਖਨ,ਧੈਨ'ਅਰਜੈਦੇਵ।ਿੱਪ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ,ਸ਼੍ਰੀਗੁਰਦੇਵ॥ਪਰਮਾਂਨੰਦ,ਰਾਮ 
ਨੰਦ ਜਾਨੋ । ਮੈਂ ਜੁ ਕਬੀਰ;ਵਰੀਦ ਪ੍ਰਮਾਨੋ ॥੪੬॥ਸੁਰਦਾਸ, ਜੁਤ ਪੰਦਹਿ 
ਕਹੀਐ । ਚਾਰ ਅਪਰ ਇਨ ਨਾਮ ਸੁ ਲਹੀਐ । ਮੂਸਨ, ਮਸਕਨ, ਸੈਮਨੇ 
ਏਹੋ। ਚੌਥੋ ਦਸ ਜਮਾਲ ਲਥੈ ਹੋਂ ॥੪੭॥ ਅਇ ਆਗਮਨ ਕਾਜ” ਸੁਨਿ 
ਲੀਜਹਿਉਰ ਬਿਚ/ਦ ਪਨ ਪੂਰਨ ਕੀਜਹਿ। ਬੇਦ ਕਹੈ ਨਾਰਾਇਨ ਸ੍ਰਾਸ” । 
ਕਮਲਾਸਨ ਸ਼ੇਭ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੪੮॥ ਬਹੁਰ ਬਯ'ਸ ਬਿਸਤਾਰ ਬਨਾਵਾਂ । 
ਨਰਨ ਉਧਾਂਰਨ ਹੇਤੁ ਉਪਾਵ੯। ਤਿਨ ਮਹ ਬਾਮ ਦੇਵ] ਤੇ ਆਂਦ। ਸਾਕ 

_੧ਨਿਰਭਉ (ਜੇ ਭੀਰੁ ਨਾ ਹੋਵੇ) । “ਗੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੱਝੇ । “ਮੂੰਹ | ਸੈਸ:, ਫਕ੍ੰ]। “ਵਰ ਦਾਤੇ । 
੫ਮੋਖ । ੬ਸੁਫਲ ਘੜੀ । ? ਆਵਣ ਦਾਂ ਕਾਰਜ । "ਵੇਦ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਨ ਦੇ `ਸ੍ਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ । ੯ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ । #ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਚਉਏਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਨ, ਸੈਂਸਨ, ਜਮਾਲ, ਪਤੌਗ, ਏਥੇ ਮਸਕਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਤੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਪਦ ਮਜ਼ਕਨ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ=ਮੱਛਰ, ਪਤੰਗਾ । ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਪਾਰਾਂਤ੍ਰ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀ ਹੈ “ਪਤੰਗ ਸੁ ਮੁਸਨ ਸੈਮਨ ਏਹੇ” । ਰ 

1 ਤਿੰਨਾਂ (ਵੇਦਾਂ) ਵਿਚ ਵਾਮ ਦੇਵ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰੜੇ 
ਲਿਖੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਯਦੁਰ ਵੇਂਦ ਦੀ ਨ੍ਰੈਤਾ ਸੂਤਰ ਉਪਨਿਖਦ ਆਦਿਕੋ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੦੮੮) ਰਾਂਸ਼ਿ ੩ । ਅੱਸੂ ੪੨. 

ਲਿਖੀ ਮਨੀਨ ਬਿਬਾਦ॥੪੯॥ਤਿਨ ਬੇਦਨਿ ਕੋ ਦੁਸਰ ਰੁਪ । ਰਚਨ ਲਗੇ 
ਮਤ ਗਿੰਥ ਅਨੁਪਾਂ । ਲਿਖਹੁਂ ਇਹਾਂ ਸਾਖੀ ਭਗਤਨਿ ਕੀ। ਕਈ ਬਾਰਤਾ 
ਜਿਮਪਭੁ ਜਨ ਕੀ'॥੫੦॥ ਕਲਿਜਗ ਘੋਰ ਮੰਦ ਮਤਿ ਜਾਨੇ । ਤਿਨ ਹਿਤ 
ਰਚਹ ਸਖੇਨ ਮਹਾਨੇ । ਦਿਸ ਮਹਿੰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਇ ਹਮਾਰੇ । ਉਪਦੇਸ਼ਨ 
ਹਿਤ ਦਿਹੁ ਬਿਸਤਾਰੇ? ॥ ੫੧ ॥ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਭਗਤਨਿ ਬਿਨਤੀ । 
ਹੇਤ ਲਿਖਾਵਨਿ ਕੀਨਸਿ ਗਿਨਤੀ। “ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੋ ਸ਼ ਗੁਰ ਫਰਮਾਂਯੋ । 
“ਪ੍ਰਥਮ ਜ ਤੁਮ ਨੇ ਕਛੁ ਬਨਾਲੋ੫੨।ਸੋਨ ਚਢਾਵਹਿੰ ਗਿੰਥ ਮਬਾਰੀ।ਰਚਹੁ 
ਅਬਹਿ ਇਸਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਜਬਾਂ ਕੱਮ ਬਾਨੀ ਸੁ ਬਨਾਓ। ਪ੍ਰਥਕ ਪ੍ਰਥਕ 
ਬਿਚ ਰਾਗ ਲਿਖਾਓ॥੫੩।ਸਠਿ ਹਰਖੇ ਸਭਿ ਕਗਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਧੈਠ ਧੈਨ 
ਉਚਰਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਲਗੇ ਬਨਾਵਨਿ ਗਿਗ' ਨਵੀਨ । ਬੈਠਿ ਸਮੀਪੀ 
ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਬੀਨ । ੫੪ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ੰਬੇ ਤ੍ਿਤਿਯ ਗਾਂਸੇ “ਜ਼ਗਤਲ 
ਆਗਵਨਾਂ ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਦੇਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਸੱਸ ॥ ੪੧॥। 

੪੨. [ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਚੜਾਈ|। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਰਜ਼ਿਨ” ਸਠਹਿੰ, ਅਰਜੁਨ" ਜਸ ਉਪਜਾਇ । 
ਸਮੈ ਦੁਪਹਿਰੀ ਲਗਿ ਗੁਰ ਬੈਠਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਇ ॥ ੧॥ ਬੌਪਈ ॥ ਸੁਧਾ 
ਸਰੋਵਰ ਪਨ ਚਲਿ ਆਵਹਿ। ਕਰਹਿ ਪਦੱਛਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿੰ। ਬੈਠਹਿੰ 

__ਜਬਹਿ ਸੈਗਤਾਂ ਬਿੰਦ । ਦਰਸਹਿਂ ਸਤਿਗੁਰ ਚੈਦ ਮਨਿੰਦ॥੨॥ ਹਰਿਮੰਦਰ 
ਮਹਿ ਹਇ ਦਰਬਾਰੋ।ਥਿਤਿ ਮਸੈਦ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੇ' । ਆਇ ਉਪਾਇਨ 

__ਪਾਇਨ ਅਰਪਹਿੰ। ਸਰ ਸਮੁਦਾਇ” ਜਾਇ ਜਿਮ ਹਰਿ ਪਹਿ“ ॥੩॥ ਦਯਾਂ 
ਧਾਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦੇਤਿ । ਸਿਖ ਦੇਖਤਿ ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਲੋਤਿ ।ਏਕ ਜਾਮ 
ਤਹਿੰ ਬੈਠਿ ਬਿਤਾਵਹਿ।ਪੁਨਤੇਬੁ ਦਿਸ਼ਿਕੋਚਲਿ ਆਵਹਿੰ॥੪॥ਰਾਤਿ ਦਿਵਸ 
ਬੀਤਹਿ ਬਿਚ ਡੇਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਇ ਲਿਖਾਇੰ ਘਨੇਰੇ । ਭਗਤਿ ਵਿਰਾਗ 

ਪਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦ। =ਬੋਨਤੀਆਂ । ਉਜਲ । ੧ਸਾਰੇ ਦੇਛਤੇ । “ਪਾਸ । 
“ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਫ਼ਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਯੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਹੈ:-ਸਿੰਮ੍ਰਤਿ ਪੁਰਾਨ ਕੋਟਾਨਿ ਬਖਾਨ ਬਹੁ ਭਾਗਵਤ ਬੇਦ ਬਿਆਕਰਣ ਗੀਤਾ। ਸ਼ੇਸ਼, ਮਰਜੇਸ਼, 
ਅਖਲੋਸ਼, ਸੁਰ, ਮਹੇਸ਼, ਮੁਨਿ, ਜਗਤੁ ਅਰ ਫ਼ਗਤ ਸ਼ੁਰ ਲਰ ਅਤੀਤ । ਗਿਆਨੁ ਅਰੁ ਧਿਆਨੁ 
ਉਲਮਾਨ ਉਨਮਨ ਉਕਤਿ ਰਾਗ ਨਾਦਿ ਦਿਜ ਸੁਰਮਤਿ ਨੀਤਾਂ । ਅਰਧ ਲਗ ਮੜ੍ਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 
ਅੱਖਰ ਮੇਕ ਅਗਮ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗਾ ਮੀਤਾਂ ।੪੪੦॥ [ਕ੪੪ ਸਵੇਖੇ ਭਾਈ ਰਝਦਾਸ ਜੰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੦੮੯ ) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰ8 ੪੨. 

ਗਕਾਨ ਗੁਨ ਸਾਨੀ।ਨਾਨਾ ਬਿਧਿਨਿ ਬਨਾਵਹਿੰ ਬਾਨੀ ॥੫॥ ਇਸ ਪਰਕਾਰ 
ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ । ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ 
ਭਗਤਨਿ ਕੇ ਜਬੈ । ਕਹਿ ਗੁਰਦਾਸ ਥਿਸਮ ਉਰ'ਤਬੈ ॥੬//ਪੰਚੋਂ ਪਾਤਿ- 
ਸ਼ਾਹਿ ਕੀ ਗਿਰਾਅੰਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਧਰ॥ਅਬਹਿ ਆਪ ਭਗਤਨਿ ਕੇ 
_ਨਾਮੂਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਧਰਹੁਭਿਰਾਮੂ॥੭॥ਦੀਖਤਿ ਇਹਾਂ ਭਗਤ ਨਹਿੰਕੋਈ 
ਸੀ ਗੁਰ ਜਸ ਦਿਹ ੋਬ। ਸੀ ਅਰਜਨ ਤੁਥ ਬਕ ਬਖਾਨ 
ਚਤ ਚਾਹਤਿ ਇਸ ਕਹੁ ਜਾਨੇ।੮॥ਜੋ ਤਵ ਸਮੈ ਆਗਮਨ ਕੇਰੋਂ।ਪਾਤ 
ਦਾ ਰਖ ਆਉਅਗੇਰੋਂ।ਤਬਿਸੈਸੈ ਤੁਵ ਹੋਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ੀ।ਸਨਿ ਗਰਦਾਸ 
ਲਹਜੋ ਸੁਖਰਾਸੀ॥੯ਮਵਹਿਰ ਕਨਾਤ ਕਿਤਿਕ ਥਲ ਤਯਾਗਾਂ। ਤਹਿ ਭਾਈ 
ਕੋ ਤੋਬੁ ਲਾਗ। ਲਿਖਨਿ ਸਮੈ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲਿ ਆਵਹਿ। ਨਾਤੁਰ ਡਿਸ ਮਹਿ 
ਜਿਨ ਕਿਲਾਂਵਹਿ 7੧੦ ਜਨਿ ਬਤਅਰ ਯੋ ਬਾਗ ਅਰ। ਜਖਿਜਾਈ 
ਗਮਨਤੋ ਨਿਜ ਝੇਰੇ। ਸਪਤਿ ਜਥਾਂ ਸਖ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ।ਰਹੀਜਾਮ ਕਿਯ 
ਸੌਚ ਬਨਾਈ॥੧੧॥ਗੁਰ ਵਿਗ ਪਹੁੰਚਨਿ ਸਮੈ ਲਖਾਯੋ4ਦ੍ਰੋ ਘਟਿਕਾਆਰੈ 
ਚਲਿ ਆਯੋ । ਤਿਸ ਛਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਹੁ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ । ਚਰਚਾ ਕਰਤਿ 
ਭਗਤ ਪ੍ਰਕੁ ਰਸ ਮੈਂ॥੧੨ਸਹਿਮ ਰਹਜੋ ਠਾਂਢੋ ਤਿਸ ਬਾਈਂ।ਜਹਿੰ ਦਰ ਹੁਤੋ 
ਆਇਬੇ ਜਾਈਂ। ਉਠੇ ਭਗਤ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧੈਬੇ।ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਰਬ 
ਵਰਸੈਬੇ' ॥੧੩॥ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਆਦਿ ਜੇ ਸਗਰੇ । ਦੇਖਤਿ ਜਾਨੇ-ਅਬਿ 

__ ਇਿ੍ਹ ਡਗਰੇ“ -।ਧਾਇ ਪਰਯੋ ਚਰਨਨਿ ਸਭਿਗੀ ਕੇ । ਜੋਰਿ ਹਾਥ ਬਦਨ 
_ ਕਰਿ ਨੀਕੋ॥੧੪॥ਤਬਿ ਸਭਿ ਭਗਤਨਿ ਇਸ ਕੋ ਬੈਦਜੋਕਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ 
ਅਧਿਕ ਅਨੰਦ3। ਨਿਜ ਨਿਜ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕਰਨੋਮਿਲੋ ਸਕਲ ਉਰ 
ਸੈਸੈ ਹਰ3ੋ॥੧੫॥ਬਹੁਰ ਆਪਨੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਗੇ ਡਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰਦਾਸ 
ਬਿਚਾਂਗੇ-ਹਮ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਹੁ,ਗੁਰ ਵੁਰਮਾਯੋ। ਮੈਂਨਹਿੰ ਗਯੋ ਨ ਦਰਸ਼ਨ 
ਪਾਯੋ-॥੧੬॥ਤਬਿ ਤੂਰਨ ਹੀ ਨਿਕਟ ਪਯਾਨ। ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ਬੇਦਿ ਜੁਗ 
ਪਾਨਾ । ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਮਹਿਦ ਮਹੀਯਾਨਾ" । ਖਰੋ ਹੋਇ ਗੁਰ ਸਜਸ 

“ਮਿਲੀ ਹੋਈ । “ਅਸਚਰਜ ਚਿੱਤ ਹੋਕੇ । “ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਂ । ₹ਤੋਰੇ ਆਵਣ ਟਰ 
ਵੈਲ। ਹੈ। “ਦੇ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ । #ਜਾਣਿਆਂ । “ਆਵਣ ਜਾਣ ਦਾ। "ਸਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕੀਤਾਂ। ੯ਗਾਹ ਪੈ ਚਲੇ ਹਨ [ਡਗਰੇ=ਰਾਹ ਪੇਰਾਂ] । "ਫਭਿੱਆਂ ਤੋਂ ਵੱਤੇ ਭਾਲ ਗੁਕੁ 
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ । 

 #-ਸਲਲਲਲਕਨ, ਸਸਨਤਤ=ਤ=,. .<੩੦>>-. =<== =ਤਲਨ=..>.੨ਤ <=>=-==ਤਲ,..੦ ਫਰਨਤਲਲਟ.ਤਨ-ਤਸਨ-ਤ=ਤਟਨ,-.ਤ.> ਸਜਨ - ਫਟਲ£, ਟਲਸਟ===ਤ=ਤਲਤ, ਜਲਸੇ 



ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੁਰਜ। ( ੨੦੮੯੦ ਰਾਸਿ ੩ । ਅੱਸੂ 8੨. 
...ਊ. ==ਤ=ਤਣ ਰਗ ਨ ਦੇ ਗਲ ਕਲ 

ਬਖਾਨਾ॥੧੭॥।ਨਿਧੈਕਾਰ ਕੇ ਤੁਮ ਆਕਾਰ।ਸਰਗਨ ਰੂਪ ਬਿਸ਼ਨ" ਤਨ 

_ਧਾਰਾ₹ਂ। ਸਤਿਜੁਗ ਮਹਿ ਬਾਵਨ ਬ੫ ਪਾਵਨਿ” । ਮਾਪੇ ਤੀਨ ਲੋਕ ਤ੍ਰੌ 

ਪਾਵਨਿ'॥੧੮॥ਤੋਤੈ ਰਘਵਰ ਰੁਪ ਸੁਹਾਵਨ। ਘਾਇ ਅਗਿਨ“ਰਾਖਸ਼ ਯੁਤ 
ਰਾਵਨ।ਦਾਪੁਰ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ।ਸ਼ੱਤ੍ਨ ਸੈਨ ਅਸੈਖ ਸੈਘਾਰੀ ॥੧੯ ॥ 

ਅਬਿ ਕਲਿਜੁਗ ਕੋ ਕਾਲ ਨਿਹਾਂਰਾ।ਗੁਰੂੰ ਰੂਪ ਆਪਨਿਕੋਧਾਰ। ਹਮ ਨਰ 
ਮੰਦ ਮਤੀ ਨਹਿ ਜਾਨੈਂ।ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨੰ॥੨੦॥ਬਖਸ਼ਹੁਕੂਲ 
ਦਯਾ ਸਿੰਧ ਮੇਰੀ । ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਰਖਿ ਲਾਜ ਬਡੇਰੀ”। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ 

ਕੈ ਤਿਸ ਕਾਲ।ਬੋਲੇ ਹੋਇ ਪਸੈਨ ਬਿਸਾਲਾ॥੨੧॥“ਤੜ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਨਹੁ 
ਬਭਭਾਰੇ ! । ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਲੀਜਹਿ ਅਬਿ ਮਾਂਗੇ । ਤੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਦੇਯ 

ਹਮਾਰੇ।ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਮਹੁੰ ਪਿਆਰੇ॥੨੨॥ਤਬਿ ਕਰ ਜੋਰਿਕਹਮੋਗੁਰੁਦਾਸ। 

“ਭਗਤ ਜੁ ਆਵਤਿ ਹੈਂ ਤੁਮ ਪਾਸ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਪ ਜਬ ਤਿਨ ਦਰਸਗ 

ਚਰਚਾ ਕਰਹ ਸਰੀਰ ਸਪਰਸ਼ਹੁ੨੩॥ਤਬਾ ਦਰਸ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਉ । 

ਗਯਾਨ ਵਾਕ ਕੋ ਕਹੋਂ ਕਹਾਉਂ॥ਸਨਤਿ“ਤਥਾਸਤੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਹਂ। ਸੁਨ 

ਗੁਰ ਵਾਕ ਅਨੰਦ ਉਰ ਲਹ੧॥੨੪॥ਬਹੁਰ ਲਿਖਾਵਨਿ ਲਗੇ ਮੁਕੰਦ। ਭਰੇ 
ਪੋਮ ਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਬਿੰਦ । ਜਬਹਿ ਰਾਗ ਕੋ ਭੋਗ ਸ ਆਵੈ। ਤਬਹਿ ਭਗਤ 

ਨਿਜ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਵੈਂ॥੨੫॥ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕੋ ਅਪਰ ਨ ਜਾਇ । ਗੁਰ;ਗੁਰ 

ਦਾਸ, ਭਗਤ ਸਮੁਦਾਇ । ਜਿਸ ਭਵਜਲ ਮਹਿ ਜੀਵ ਦੁਹੇਲੇ । ਕਗੀਹੀ 

੧ਪਰਮਸ਼ੁਰ । “ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ । ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ । “ਅਣਗਿਨਤ । 

____ #ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਅਪਣੇ ਨੁਕਤ! 
ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰੂਪ ਹੋਇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸਮਾਧ (₹- ੬ ੨)। 
ਪਨ/-ਧੈਨ ਧੰਨ ਸਤਿਰਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੈਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਨਾਇਆ; (₹" & ੩ ੧੬) । ਪੁਨ:- 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਣ ਝੂਹਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ (₹ ੧੩, ੩ ੨੫)। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ-ਬਿਸ਼ਨੈ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਨਾਵ ਗਣਾਇਆ ॥ ਕਰ ਕਰ ਅ£ਰ ਸਘਾਰ ਵਾਦ 

ਵਧਾਇਆ (₹- ੧੪, %੪)। ਕਵਿ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਇਸੇ ਰਾਸ ਦੇ ਅੰਸੂ ੫੪ ਅੱਕ ੧੮ 
ਵਿਚ ਇਸ ਪੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਕਿ 

ਜਨਕ ਦਾ, ਉੱਤਰ ਦੇਦੇ ਹਨ ਕਿ-“ਪਾਰ ਏਹਮ ਅਚਰਜ ਜਿਸ ਚਰਿਤਾ । ਸਭਿ ਜਗ ਕਰਤਾ 
ਭਰਤਾ ਹਰਤਾਂ ॥ ੧੭ ॥ ਧਰਜੇ ਆਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਨਕ ਰੂਪ ॥” ਰ੍ 



ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੦੯੧) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰ੧ ੪੨. 

ਭਿਨਹੁ ਤਰਨ ਸੁਹੋਲੋ#॥੨੬। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਜਿਮ ਉਚਰ ਸੁਨਾਵਹਿ 
=੩<- ,==8=ੀ== ਕਤਲ ਨ ਗਈ220802੩੩੩੩੩=੩੩੨੨੩੩੩=੨੩੨= <==੩ਵਟਤਣ= - ਵ-= << >੨--- ੭ -.੩ ਤਲ ਦਲ ਕਦ ਨਲਲ=ਲਲਲ===ਲਦ ਕੱ ਲਲ-===ਦ=== 

ਦਂਗਗਤਾਂ ਦਾ ।ਏਹ ਪ੍ਰਮਗ ਕਿ €ਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ; ਅਨਹੋਣੀ ਬਾਤ 
ਲਹੀ । ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ “ਨਾ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤ? ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਅਮੰਨੇ ਪਰ ਹੈ 
ਕਿ ਮਰਣ ਦੇ ਬਾਦ ਪੂਣੀ ਦੀ ਜੀਵਕਨਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀ! ਹੇ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਬਾਦ 
ਦੂਹ ਜਾਂ ਭੌਰ ਜਾਂ ਜੀਉ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ । ਆਤਮਕ ਅਦੂੜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ 

'ਚਤਾਈ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈਖਧ, ਸੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । 
ਏਹ ਗੋਲਾ ਆਪਣੀ ਸੂਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਵਿੱਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਪਦੈਤੂ ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬੀ, 
ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਹਾਧੀਨ ਕੌਮਾਂ ਬੋਵਸੀਆੰ ਬਿਨਾਂ ਤਤੂ 
ਬਿਚਾਰ ਦੇ ਰਜਦੀਆੰ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨ ਕੇਵਲ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ, ਬਲਕੇ ਵੱਤੇ ਵੱਡੇ 
ਸ਼ਾਇੱਸ ਵੇਤਾ ਮੰਨ ਰੰਹੇ ਹਨ ਅਰ ਦਾਇਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੈਨ੍ਹ ਏਕਾਗਤ ਤੇ ਪੂਰਥਨਾ ਵਿਚ ਬੈਠ 
ਬੈਠ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਲ-ਜੋਲ ਮੈਦੇਸੇ ਆਦਿ ਕਰਤਬ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ 
ਲ਼ਪ ਰੰਹੇ ਹਨ। _ 

ਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁੱਛ 
ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਸ 
ਭੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਜੋ ਜਿੱਥੇ 
ਜਿਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ, ਭਜਨ, ਆਰੈਗ ਪੁਰਾਤਣ 
ਦਿੰਦੀ ਆਦਿ ਲਿਪੀਆੰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈਸਨ । ਪਰੌਤੂ ਮੁਸ਼ਕਣਨ 
ਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪੇ ਵਿਚ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਮੇਲ ਨਹੀ' ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨਾ ਕਿ 
ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ £[ੰ ਕਠਨ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕਈ ਤ੍ਰੀਂਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਲਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇਜੇ ਅੰਪੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਹੁੰਦ ਹੈ, ਸੇ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਉ ਦੇ, ਉੱਜਲ ਦਿਮਾਸ਼ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ । ਪਰੇਤੂ ਏਥੇ ਕੰਮ ਹੈਸੀ ਅਤਮਕ, 
ਤੈ ਧ੍ਰਦਾ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ' ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ” ਦਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲੋ' 
ਲਿਸ਼ਚਿੱਤ ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਗੜੀ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਕ ਜ਼ਟੂਰੀ ਅੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਜ਼ਿਆ । 
ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਵ। ਲੋਣੀ ਯ॥ 
ਸੋਹੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇਂ ਉਚਰਵ। ਲੈਣੀ, ਸਿੱਧ ਰਸਤਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਪੜਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ 
ਕੀਤਾ । ਦੂਸਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬੀ ਅਸਚਰਜ ਰੱਲ 
ਨਹੀਂ, ਕਿਉਕਿ ਜੋ ਕੌਮ ਭਗਤ ਜੀ ਛੋਟੇ ਦਾਇਦੇ ਵਿਚ ਕਰ ਗਏ ਸੇ ਉਸੇ ਮਹਨ ਕੈਮ ਦੀ 

_ ਖੂਰਨਤਾ ਗੁਰ ਜਯੋਤੀ ਆਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਆਤਮ ਵਿੱਦਲ ਦੇ ਅਭੜਸੀ 
ਪਾਰਲੰਕਿਕ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਦੇ ਮੈਭਵ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮ 
ਡਜਰਝੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਚਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
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ਬਾਣੀਆਂ ਆਪ ਰਚ ਰਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 
ਸਨ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਫ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 

ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੈਚਯ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
_ ਜੀ ਨੂੰ ਸਚਖੰਡ ਪਯਾਂਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ ਗਿ ਇਹ ਅਨਰਥ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆਂ ਸੀ । 

_ਮਾਨੱਖੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਲਿਰਣੇ ਦ ਸਾਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਪੜਤਾਲ 

ਬਾਣੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਚਾੜ੍ਹੀ । ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚਾੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਂ । 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੇ ਸਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇਂ, ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੇਵੇ ਤੇ 
ਚਾਹੇ ਓਹ ਆਖੇਪਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਬੀ ਸੋਡਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾ ਨੇ ਨਵੀਨ ਬਾਣੀ ਈ ਕੋਈ . 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਢਗੇ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਢਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ, ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ 
ਤਜਰਓੇ ਤੇ ਸਮੇ' ਦੇ ਭਾਵ, ਤੇ ਅੰਤ ਉੱਚ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ੫੩ ਸਾਈਂ ਵਰੇ ਗੁਦੂ ਜਯੋਤੀ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਕਾਨ ਦੇ ਭਾਵ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਭਾਈ ਸ਼ੈਕਰ -ਦਿਆਲ ਜੀ ਵੈਜ਼ਾਬਾਦੀ ਆਪਣੇ 
ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦੀਬਾਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ “ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ” ਇਕ । 
ਦੀ ਸਿਖੜ ਦਾਫ਼ਾ ਹੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸਾਚੇ ਭਗਤ ਤੇ ਇਲਹਾਮੀ ਸਿ 
ਦਾਤੇ (ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਨਬੀ ਆਦਿ) ਆਕੇ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਜੇਤੀ ਵੱਲੋਂ 
ਬਾਣੀ ਉੱਤਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਤਨੇ ਐਸੇ ਮਹੀਂ ਪੁਰਖ ਹੇਏ ਸਾਰਿਆੰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਆਕੇ 

_ਸ਼ਰੀਰ ਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਇਮ 
ਮੁਕਾਂਮ ਵਕਕਤੀਅੰ ਸਨ । ਅਖੀਰ ਕਲਜੁ੨ ਵਿਚ ਉਹ “ਗੁਰੂਹੇ ਜਮੇਡੀ' ਆਪ ਪੁਗਟ ਹੋਈ 

_ 3 “ਗੁਰ ਨਾਨਕ” ਕਗਈਮਇਸ ਜਜੋਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਧਲਕੇ ਬੀ ਸ਼ਰੀਰ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪ ਫੁਰਮਮਇਆ ਹੈ-“ਅਪਰੈਪਰ ਪਾਰਝ੍ਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰ ਮਿਸ਼ਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ” ॥ ਪੁਲ-“ਬੀਜਉ ਸੂਬੇ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹੇ ਦੁਲੀਚ। ਪਾਇ” ਅਦਿ ਵਾਕਾਂ 
ਤੋਂ ਡਈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਢ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਜੇ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪ ਰਢੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਬਾਨੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਉਹ ਉਸੇ ਗੁਦੂ ਜਯੋਤੀ ਜੀ ਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਿਆਨ 
ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਬਾਬਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ--' ਭਗਤਿ ਜਨਾ! ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਜ਼ੰਗ ਜੁਗਿ ਰਹੀ ਸਮਾਈ! ॥ 

ਪੋਹ 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਘ ਸੂਚਜ । ( ੨੦੯੩) ਹਰਬੰਸ ੩ । ਸਾਸ ੪੨. _ 

ਕਾਲ ਕਾਜ ਬਹ ਕਰੈ॥੨੭॥ਆਸ਼ੈ ਸਬਦਨਿ ਕੋ ਜਬਿ ਜਾਨਹਿ । ਨਾਂਹਿ 

ਗੁਰ ਕੋ ਬੂਝਨ ਠਾਨਹਿ । ਤਬਹਿ ਲਿਖਹਿ ਤਤਕਾਲ ਲਿਖਾਰੀ'।ਸ਼੍ਹੀ 

ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਜਥਾ ਉਚਾਰੀ॥੨੮॥ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਨ ਆਇ ਮੱਧਯਾਨਾਂ 

ਗਏ ਸੁਧਾਸਰ ਥਾਨਾ। ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਰੋ ਮੁੱਰ ਆਏ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ 

ਹਰਖਾਏ।੨੯॥ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਰੀ ਬਨਾਵਨਿ । ਉਚਰਤਿ ਮੁਖਤੇ ਹੋਤ 
ਲਿਖਾਵਨਿ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਧਰਿ ਏਕ ਸ਼ਲੋਕ । ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕ। ਸੁ 

ਓਕ॥੩੦॥ਲਿਖਿ ਪਠਿਕੈ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਾ ਭਾਈਕਹਿਨ ਲਗਜੋ “ਬਹੁ ਗੁਚ 
ਬਨਾਈ । ਸੁੰਦਰ ਪਾਠ ਅਰਥ ਜਹਿੰ ਰਾਖਾ।ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਬਚ 

ਭਾਖਾ॥੩੧॥ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੀਰਤਿ ਠਾਨੀ।ਰੁੰਚਿਰ ਬਿਫੂਖਨ ਤਿਸੁ ਗੁਰ- 

ਬਾਨੀ।ਜੋ ਇਹੁ ਬਾਵਨਬਰਨੀ ਬਨੀਸ਼ੁਭਤਿਜਰਾਊ ਹੀਰਨਿ ਮਨ"॥੩੨॥ 

ਜੇਬ ਜਵਾਹਰ“ਜਰਜੋ ਜਰਾਊ । ਤਿਹ ਜੇਵਰ ਕੇ ਸਮ ਛਬਿ ਪਾਊ।ਪਾਠਕਾਂ 

ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਦਾਤ।ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੁਖ ਜਜਨ ਰਸ ਜਾਤਾ॥੩੩॥ 

ਕਹਤਿ ਸੁਨਤਿ ਬਚ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰੇਭਈ ਜਾਮਨੀ ਤਮ ਘਨ ਸਾਰੇ'।ਭਾਈ 
ਗਯੋ ਆਪਨੇ ਡੇਗੇਗੁਰੁ ਬਿਚਾਰਨਿ ਕੀਨਿ ਬਡੇਰੇ ॥੩੪॥-ਜਿਸਕੋਂ ਪਠ0 
ਸਿੱਖ ਕਰਿ ਨੇਮ । ਕੌਠ ਕਰੇ ਜਾਣਾ ਜੁਤਿ ਪ੍ਰੌਮ । ਜਿਮ ਗੀਤਾ ਸਭਿ 

_ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਨਿ ਸਾਰ। ਬੇਦ ਸਾਰ ਤਿਮ ਨਿਕਾਰਾਂ॥੩੫ਅਨਰਨ ਉਥਾਰਨ 

ਹਿਤ ਅਸ ਬਾਨੀ। ਚਹਿਯਹਿ ਰਚੀ ਮਹਿਦ ਸੁਖ ਦਾਨੀ-। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ 

ਜਾਗਹਿਂ ਜਾਵਤ । ਇਹੀ ਬਚਾਰ ਕਰਤਿ ਗੰਹੈ ਤਾਵਤ ॥ ੩੬ ॥ ਬਹੁਰ 

ਜਥਾ ਸੁਖ ਸ਼੍ੀ ਗੁਰ ਸੋਏ । ਜਿਨ ਬਹੁ ਦਾਸਨਿ ਕੇ ਦੁਖ ਖੋਏ । ਜਾਮ ਨਿਸਾ 

ਤੇ ਜਾਗਤਿ ਸ਼ਾਮੀ । ਕਰੀ ਸੌਚ ਸਭਿ ਅੰਤਰ ਜਾਂਮੀ ॥੩੭॥ ਦੇਤ ਧਾਵਨ੧” 
ਕੀਨਿ ਬਨਾਇ। ਪੁਨ ਗਮਨ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਤੋਬੂ ਭਾਈ ਕੇ ਤਬਿ 

ਰਾਵ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ । “ਢੁਪਹਿਰੇ । ਬਵਨ ਅੱਖਰੀ ਬਣੀ ਹੈ । “ਮਣੀਆੰਕਰਕੇ।'ਸ਼ੋਭਾ ਰ 

ਢਾਲ ਰਤਨ । ੬ਪੜ੍ਰਨ ਛਾਲੇ ਨੂੰ । "ਸਾਰੇ ਸੰਘਣਾ ਔਂਨ੍ਹੇਰਾ ਹੋਇਆਂ । ̀ਢਾਤਣ । 
___ “ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਡ ਮਾੜ੍ਰ-ਵਡਿਆਈ-ਅਰਥ ਸਮਬਣੇ ਢਾਹੀਏ । ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੰ 

ਸੈਜਾਰੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਅਰਜੋਈਆਂ, ਚੈਂਦ, ਸੂਰ, ਅਗਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੇਹਿਲੇ ਹਨ,ਹਾਂ, ਉਪਨਿ- 

ਨੇ ੫ 
ਜਤ, 

ਫ਼ ਕਿ ਮੱਠ 

_ਖਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ । ਏੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਰੁਣੇ ਹੀ ਕਵਿ ਜੀ ਗਜਾਨ ਕਰਕੇ 

ਆਏ ਹਨ । (ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰਸ; ਦਾ ਅੰਸੂ ੪੧ ਅੱਕ ੨੬ ਤੈਂ ਉਸਵੀ ਟੂਕ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਬਾਣੀ 

ਉਚਾਰਦੇ ਸੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨਭਢ ਦਾਰਾ ਵਗੰਹੇਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੈਂਲੀ 
ਢਿਢ ਸਨੂੰ ਦਨ ਕਰਦੈ ਮ। ਰ 

ਭੀ ਬੀ ਨਾਨੀ ਜਸ ਜਿਲਾ ਹਾ ਗਾ ਇਮ ਜਤੀ ਜੱ ਜਾ ਭੀ ਤਿਜ ਜਿ ਜਿੰਮ ਜਿ ਇੰ ਕਿੰਜ ਜਿ ਸਿ ਦਿਸ 
ਹੋ ਤਦ 

ਸਾਜ ਤਾ ਦਾਜ ਤਾ ਅਤ ਮਲ ਤਾ ਸਿ ਦਾ ਨ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੨੦੯੪) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੪੩. 

ਆਏ । ਚਲੇ ਤਾਂਹਿ ਕੋ ਸਾਥ ਰਲਾਏ ॥੩੮॥ ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਤੀਰਬ ਤੀਗ। 

ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਰੈਭੀਰ । ਪੁਨ ਤਿਹ ਠਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸ਼ਨਾਨਾ । ਬਸਤ੍ਰ 

ਪਹਿਰ ਕਰਿ ਬਿਤਿ ਤਿਸ ਥਾਨਾ॥੩੯॥ ਰਾਮ ਤਾਲ ਕੀ ਕੌਨ ਇਸਾਨ"। 
ਇਕ ਬਦਰੀ”ਸੁਭ ਖਰੀ ਸਥਾਨ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧ ਅਵਿਲੋਕਾਨ ਕੀਨੇ (ਤਿਸ 
ਤਰ ਕੇ ਤਰ ਤਬਿ ਆਸੀਨੋ॥੪੦॥ ਸਨਮੁਖਿ ਬੈਠਿ ਗਯੋ ਗੁਰਦਾਸ । ਸ੍ਰੀ 

ਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । “ਸਮਾਂ ਘੋਰ ਕਲਜੁਰ! ਕੌ ਆਯੋ। ਕਟਕ 
ਬਿਕਾਰਨਿ ਕੋ ਜਗ ਛਾਯੋ॥੪੧॥ਤਿਨ ਕੌ ਪਾਇਪਾਂਪ ਨਰ ਕਰਿਈ।ਅੰਤ 
ਕਾਲ ਬਿਚ ਨਰਕ ਸੁਪਰਿਈ।ਕੋਗ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਸੈਮੇਤ ਘਨੌ।ਤਹਾਂਸਹਾਇ- 

ਕ ਕੋਇ ਨ ਬਨੇ॥੪੨॥ਜਿਨ ਹਿਤ ਪਾਪਨਿ ਕਰਤਿ ਅਨੇਕ । ਤਿਨ ਮਹਿ 

ਭਹਾਂ ਨ ਪਹੁੰਚਨੋ ਏਕ'।ਬਹੁ ਦੂਤਨਿ”ਂਤੇ ਲਹੇਂ ਸਜਾਈਂ। ਭੋਗ ਪਾ੫ ਫਲ 
ਪਨ ਨਿਕਸਾਈ॥੪੩॥ਸ਼ਸ਼ਿਕਰ#ਸੋਂਮਿਲਤ੍ਿਨਿ ਮਬਾਰੀ।ਆਇ ਪਰਤਿ 

ਦੁਖ ਪਾਵਤਿ ਭਾਰੀ । ਅੰਨ. ਤ੍ਰਿਣਨਿ ਮਹਿਂ ਮਿਲਿ ਸੋ ਜਾਇ। ਪੁਨ ਦੇਹੀ 
ਭਿਸ ਕੋ ਮੁਖ ਖਾਇ॥੪੪॥ਦੈਤਨ ਤਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਪਾਵਹਿ । ਪੁਨਹ ਉਦਰ 
ਮਹਿ ਜਾਇ ਸਮਾਵਹਿ । ਤਹਿ ਜਠਰਾਗਨਿ ਤੇ ਤਪਤਾਇ । ਪ੍ਰਥਕ ਹੋਇ 
ਰਸ ਤਹਿ ਮਿਲਿ ਜਾਇ ॥੪੫॥ ਜਾਇ ਨਸਾ” ਮਹਿ ਰੁੰਧਰ ਬਨੰਹੈਮਏਮ ਹੀ 
ਸਪਤ ਧਾਤ ਮਹਿੰ ਜੇ ਹੈਪੁਨਹ ਰੇਤ'ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਨਿਕਸਾਵਹਿ। ਛਿੱਦ੍ ਜੋਨਿ 

ਕੇ“ ਤਬਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਵਹਿ॥੪੬॥ ਗਰਭ ਬਿਥੈ ਦੁਖ ਗਿਨੇ ਨ ਜਾਂਹ। ਬਿਸ਼ਟਾ 
ਮੂਤ ਮਿਲ੧ੋ ਬਸਿ'ਤਾਂਹੀਜਬਿ ਨਿਕਸਤਤ ਪੁੰਨ ਜੋਨ ਦ੍ਾਰਾ/ਛੱਦਛੋਟ 
ਦਖ ਲਹਤਿ ਅਪਾਰਾ॥੪੭॥ਇਮ ਜਨਮੇਂ ਤਨ ਆਇ ਬਹੋਤੀਮਰਹਿ ਫੇਰਿ 
_ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਘ ਘੋਰ। ਤਨਕ ਮਾਤ ਸੈਕਟ ਇਹ ਕਹੇ । ਗਿਨੋ ਨ ਜਾਇ 
ਜਿਤਕ ਇਹ ਲਹੇ[॥੪੮॥ ਯਾਂਤੇ ਰਚਹਿੰ ਏਕ ਅਸ ਬਾਨੀ । ਨਿਤ ਜਿਸ 
ਪਠਤਿ ਹੋਹਿ ਅਘ ਹਾਨੀ। ਰਿਦੇ ਬਸਾਇ ਕਮਾਵੇ ਜੋਈ। ਬਹੁਰ ਨ ਜਨਮ 

ਮਰਨ ਤਿਸ ਹੋਈ? ॥੪੯॥ ਇੱਤਜ਼ਾਦਿਕ ਬਹੁ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸੇ । ਉਪਕਾਰੀ 
__ਗੁਰ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਹੁਇ ਆਈ । ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

“ਪੂਰਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਵਿੱਚਲੀ ਦਿਸ਼। “ਦੇਰੀ । “ਇਸਥਤ ਹੋਏ । “ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈਠਾੰ 
ਜੇਗ ਵਿੱਚ । “ਭਾਵ ਇਕ ਮੈਬੈਧੀ ਬੀ । 5ਚੰਦਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਨ । “ਨਾੜੀ । “ਬੀਰਜ | ਮੈਸ:-- 
ਰੇਭਸਰ]। “ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਛੇਕ ਵਿੱਚ । “ਵਸਦਾ ਹੈ।__ #੫ਮ-ਦੂਖਨਿ । 

7੬0 ਕਸ਼ਫਾਂ ਢਾ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭੈਦਾਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬੱਧਾ ਹੈ । ਰ ਰ 



__ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ।_____(੨੦੯੫) ____ ਚਾਸਿ੩।ਅੰਸੂ੪3, _ 
ਚਿਰੀ ਚੁਹਕਾਈ ॥ ੫੦ ॥ ੧ ਤਰ ਪਾਪ ਸਜ ਜਿੰਥ ਕ੍ਿਤਿਯ ਨੇ 'ਭਰਤਨ ਕੇ ਆਫਮਰ 

ਰ੍ ੪੩. [ਸੁਖਮਨੀ । ਸੱਤਾਂ ਬਲਵੰਡ] । ਰ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਾਮਤਾਲ ਈਸਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਰਚਾਂਨ ਲਗੇ 
ਤਬ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਸੁਖ ਕਰਤਿ ਨਿਹਾਂਲ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ 
ਪਗ ਬੈਦੇ । ਕੀਨਿ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਿਲੀਦੇ । ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾਂ 
ਵੇਗ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਹਿ ਰਚੀ ਬਭੇਰ॥੨॥ਨਾਮ ਮਹਾਂਤਮ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨਾ। 
ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਖਾਨਾ । ਬਹਮ ਗਤਾਨੀ ਉਰ ਭਗਤ ਵਿਰਾਗੀ। 
ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ਜਿਨ ਕੀਲਿਵਲਾਗੀ॥੩॥ਕਹਜੋ ਮਹਾਤਮ ਅਤਿ ਤਿਨਕੇਰ'। 
ਸੈਤਨਿ ਰਿ੫ ਕੋ” ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰਾ। “ਨਿਰਗੁਨ ਆਪ ਸਰਗੁਨ ਭੀ ਓਹੀ । 
ਕਲਾਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ॥੪॥ਤੱਤ੍ਰੰ ਮਸੀਂ“ ਬਾਕ ਇਹ ਭਾਖਾਂ । ਇਮ 
ਸ਼ਰਤਿ ਸਾਰ ਆਨਿ ਸਭਿ ਰਾਖਾਂ।ਕਰਿ ਸੁਖਮਨੀ ਅੰਤ ਮਹਿ ਆਪੂ। ਕਹਯੋ 
ਮੰਹਾਤਮ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪੂ॥੫॥ਸਭਿ ਤੇ ਉਚ ਪਾਇ ਅਸਥਾਨ।ਨਿਤਪਾਠਕ 
ਮਿਟਿ ਆਵਨਿ ਜਾਨਿ। ਸੈਂ ਮਹਿਮਾ ਕਯਾ ਕਰਵ ਬਖਾਨੀ। ਗੁਰ ਸਰਬੱਗ 
ਕਹੀ ਸੁ ਮਹਾਨੀ£॥੬॥ ਪ੍ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮਨ ਕਰਿ ਪਾਠ । ਮਿਟਹਿ ਪਾ4 
ਕ੍ਰਿਤ ਜਾਮ ਜੁ ਆਠ”। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿਨਕੋ ਕਟਿ ਜਾਇ । ਪਠਿ ਪ੍ਰਭੁ 
`ਚਰਨਨਿ ਰਹੇ ਸਮਾਇ॥੭॥ਜਹਾਂ ਬੈਠਿ ਸੁਖਮਨੀ ਉਚਾਰੀ/ਤਿਸ ਕੇ”ਦਰ- 
'ਸ਼ਨ ਹੁਇ ਫਲ ਭਾਰੀਸਭਿ ਲਿਖਵਾਇ ਉਠੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ 
“ਪੰਛੀ ਦੋਲੇ। ਪੁਰਬ ਉੱਤਰ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਦਿਸ਼ਾ । ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ । “ 
ਦੋਖੀ ਨੂੰ । “ਭਾਵ ਹੈ ਝੂਹਮ ਹੈ । #ਬੜੀ (ਮਹਿਮਾ) । ?ਕੀਤ ਹੋਏ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਦੇ / 

#ਸਤਿਗੁਦੁ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਫੁਰਮਾਯ ਹੈ:-“ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧਕੇ ਬਚਨ ॥ _ਅਮੁਲੀਕ ਠਗਲ ਏਹਿ ਰਤਨ” । 
ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ (ਬ੍ਹਮ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਦੇ' ਆਏ) ਏਹ ਅਮੇਲਕ ਰਤਨ ਹਨ, 
ਜੋ ਉਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਕੇ ਸਾਧੂ ਬਚਨ (ਦੁਆਰਾ ਪੁਗਟੇ ਹਨ) ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 
ਤੱਤ੍ਹ ਗਿਆਨ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫਰਣਨ ਕਾੀਤਾਂ ਹੈ । ਹਾੰ ਤੱਤੂ ਗਜਾਨ ਨਾਲ ਜੇ ਉਪਨਿਖਦ 
ਸ਼ਾਸਤੂ, ਜਿੰਦਾਵਸਤ, ਸਾ, ਠਰਾਨ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਓਹ ਫਾਕ ਜੇ ਸੱਦ ਹਨ ਮਿਲਨਰੀ 
ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਮਿਲਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢਕੇ ਲਿੱਖਣ ਦੇ ਅਰਥ 
ਨਹੀਂ ਹੱਖਦਾ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਵੇਖੋ ਇੰਸ ਰਾਸ ਦੇ ਅੰਸੂ ੪੧ ਅੰਕ ੫੦ '! ਅੱਸੂ 8੨ ਅੰਕ 
੨੬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 17ਪਾ੪-ਤਿਸ ਥਲ । ਲੂ 

___ ਤਚਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੈ ਪੂਰਬੋਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੈਨੇ ਬੋਰੀ ਹੇਠ ਇਹ ਫਿਕਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ 
ਵੰਖਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਚਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਖ ਸੂਰਲ ( ੨6੬੬ ) ਗਾਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ਸਭ 

ਚਰਿਤ ਜਿਨ ਰੁਰੇ 2 ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਬਾਨੀ । ਲਿਖਵਾਵਹਿੰ 
ਰਚਿ-ਗੰਚ ਗਨਖਾਨੀ । ਬਹੁਰ ਕਥਾ ਔਰੈ ਇਕ ਹੋਈ।ਬਰਨੀ ਬਨੈ'ਇਹਾਂ 
ਅਬਿ ਸੋਈ॥੯॥ ਰਾਮਕਲੀ ਸ਼ੁਭ ਰਾਗ ਮਝਾਰ । ਡੋਮ” ਬਨਾਈ ਲਿਖੀ ਸੁ 
ਵਾਗਲੱਧਾ ਸਿੱਖ ਤਿਨਹੁੰ ਲੇ ਆਵਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਵਾਵਾ॥੧੦॥ 
ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਬੁਝੀ ਸਭਿ ਸਾਥਾਂ । “ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਕਹਹੁ ਹਮ ਸਾਥਾ?। 

ਰ ਸੁਨਿ ਸ਼ਰੋਤਨਿ ਤੇ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੈਗਕੀਨਿਉਚਾਰਨ ਹਿਤਕੇ ਸੈਗ ॥੧੧॥ਹੁਤੋ 
_ਡੁਮ ਬਲਵੈਡ ਮਹਾਨਾ । ਸੱਤਾ ਤਿਸ ਕੋ ਅਨੁਜ" ਸੁਜਾਨਾ । ਦਾਰਿਦ ਤੇ 

ਦਹੁੰਅਨਿ ਦੁਖ ਪਾਯੋਕਰੇਯਤਨ ਧਨ ਹਾਥ ਨ ਆਯੋ॥੧੨॥ਤਬਿਬਲਵੈਡ 
ਦੇਸ਼ ਕਿਤ ਗਯੋ।ਵਿਰਯੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਰਬ ਨ ਪਯੋ।ਸੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ 
ਰਹਜੋ ਹੈਕਰਹਿ ਕੀਰਤਨ ਅਨੰਦ ਲਹਨੋ ਹੈ।੧੩॥ਸਖ ਸੋ ਕੀਨਸਿ ਨਿਜ 
ਗੁਜ਼ਰਾਨ।ਪਾਇ ਦਰਬ ਕਰਿ ਪਹਿਰਨ ਖਾਨ। ਕਿਤਿਕ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰਾਵਹਿ।ਸਤਿਗਰ ਘਰਤੇ ਸਭਿਕੁਛ ਪਾਵਹਿੰ॥੧੪॥ਵਿਰ ਬਲਵੈਡ ਥਿਦੇਸ਼ 
ਮਬਾਰੇ । ਨਿਰਧਨ ਹੀ ਆਯੋ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰੇ । ਦੁਖੀ ਹੋਇ ਕਰਿ- ਬਹ ਅਕ- 
ਲਾਯੋ।ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਜਸ ਕਵਿਤ ਬਨਾਯੋ॥੧੫॥ਕਬਿੱਤ॥ “ਆਯੋਨਿਜਦ੍ਾਰੇ, 

ਆਈ:ਜੈਸੇ ਏ ਏ ਉਧਾਰੋ ਤੈਸੇ ਮੋਹਿ ਕੌ ਉਧਾਰੋ ਹੋਂ॥੧੬॥ਚੌਪਈ॥ਕ੍ਰਿਪ ਸਿੰਧੁ 
ਕੇ ਨਿਕਣ ਉਚਾਰਾ।ਅਬਿ ਅਲੈਬ ਮੈਂ ਲੀਨਿ ਤੁਮਾਰਾ?ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ 
ਧੀਰਜ ਦੀਨਸਿ । “ਪੂਰਨ ਹੁਇ ਜੁ ਮਨੋਰਬ ਕੀਨਸਿ ॥ ੧੭ ॥ ਰਹੁ ਹਮ 
ਨਿਕਟ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ।ਅਨੁਜ ਸਹਤ ਰਾਗੰਨ ਸਰ ਭਰੋ । ਚਲਹਿ ਇਹਾਂ 
ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਤੁਮਾਰੀ । ਲਹਹੁ ਪਦਾਰਥ ਹੁਇ ਅਨੁਸਾਰੀ॥੧੮॥ਇਮ ਕਹਿ 
ਗੁਰ ਧਨ ਦੀਨਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਲੇ ਆਇਸ ਘਰ ਗਾ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਪਨਹ 

ਕਥਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । “ ਗਾਫ ਸੱਤੇ ਬਲਟੈਡ । ਇਕ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ 
ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੰਦ ਲੀਚ ਜਾਤ ਗਿਣਦੇ ਹਨ । ਮਿਰਾਸੀ । ਛੋਟ ਭਾਈ । “ਕਲਪ ਦ੍ਰਿੱਛ ਆਪਦੇ । 
“ਤੰਦੂਆ । “ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਦੇਖਕੇ (ਸਮਬਕੇ)। ੯ਪਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਛੁਡਾਣ ਵਾਲੇ,ਨੇਤ੍ ਕਵਲ 
ਖਤ <ੰਨੀਚ ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ ਜੱਸ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਅ) ਜੇਚ=ਪਵਿੱ=੍ਰ। 



ਗਰ ਪੁਤਾਪ ਗਰਜ । (੨੦੯੭) 1 [ਓੜੋ, 
ਸਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਵਾ।ਮਿਲਯੋ ਅਨਜ ਯਤ 6 ਗਾਵਾ॥੧੯॥। ਸਨਿ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰਸੈਨ ਉਦਾਰਾ।ਨਾਮ“ਰਾਇ ਬਲਵੈਡ? ਉਚਾਰਾ। ਹਰਖਤਿ ਹੁਇ 
ਹਇ ਰਚਿ ਸੋਂ ਗਾਵੇ।ਦੋਨਹੁੰ ਕਾਂਤ ਸੁਰਸ" ਅਧਿਕਾਵੈ॥੨੦॥ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ 
ਕਰਿ ਅਨੁਰਾਗੇਗਾਵਹਿੰ ਸਦਰ ਸਭਿ ਸ਼ੁਭ ਲਾਗੇ'।ਸਿੱਖ ਸਰਾਹਨ ਕਰਹਿ 
ਸਨੰਤੇ।ਤਯੋਂ ਤਜੋ' ਸੋ ਅਹੈਕਾਰ ਕਰੋਤੇ ॥੨੧॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੋਤਿਕ ਕਾਲ 
ਬਿਤਾਯੋ । ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਉਰ ਹੈਕਾਰ ਬਧਾਯੋ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧ ਨੇ ਤਿਨ ਗਤਿ 
ਜਾਨੀ।-ਹੋਛੇ ਝੂਮ ਜਾਤਿ,ਕਾਏਮਾਨੀ॥੨੨॥ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਸਾਰੀ। 
ਹਮ ਬਿੱਦਯਾ ਬਡ, ਭੇ ਹੈਕਾਰੀਂ੧ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨ ਜਾਨਾਂ । ਗਾਇ 
ਨੀਕ ਹਮ ਭਏ ਮਹਾਨਾ-॥੨੩॥ ਹੈਕਾਰਤਿ ਕੁਛ ਸਮੇ ਥਿਤਾਵਾ।ਭਗਨੀ ਕੋ 
ਸੁ ਬਯਾਹ ਤਬਿ ਆਵਾਯੁਗ ਭਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਗਏ। ਮੁਖ ਤੇ ਕਰਤਿ 
ਸਜਸ ਕੋ ਭਏ॥੨੪॥ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਹਮ ਕਾਰਜ ਕੀਜਹਿ। ਦਰਬ ਬਿਸਾਲ 
ਆਪ ਅਥਿ ਦੀਜਹਿ । ਜਿਸਤੇ ਕਰਹਿ ਬੜਾਹ ਹਮ ਭਾਰਸਪਿਖਹਿੰ ਸਨਹਿਂ 
ਹੁਇ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰਾ? ॥੨੫॥ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ “ਚਿੰਤਾ ਦਿਹ ਟਾਰ॥ਸ਼੍ਹੀ ਨਾਨਕ 
ਕੌ ਅਤੁਟ ਭੈਡਾਰ।ਪਾਤਕਾਲ ਜੇਤਿਕ ਧਨ ਆਵਹਿ। ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਹਮ” 
ਆਨਿ _ਚਢਾਵਹਿ॥੨੬॥ਸੋ ਸਭਿ ਹੀ ਤੁਮ ਲੇਹੁ ਸੈਭਾਰੀ।ਸਤਿਗੁਰਂਕਾਰਜ 
ਸਰਬ ਸੁਧਾਰੀਂ'। ਦਹ ਸੁਨਤਿ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ । ਗੁਰ ਜਸ ਉਚਰਤਿ 
ਸਦਨ ਸਿਧਾਏ॥੨੭॥ਜਾਮਨਿ ਬਿਤੀ ਪ੍ਰਾਤਿ ਜਬਿ ਹੋਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਿ 
ਆਇ ਸਭਿ ਕੋਈ।ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਦੇ ਮਿਲਹਿੰ ਅਕੋਗ ਬੈਦੈ' ਚਰਨ ਕਮਲ 
ਕਰ ਜੋਰ ॥ ੨੮॥ ਸਭਿ ਦਿਨ ਕੀ ਪੁਜਾ ਗਿਠਿ ਜਬੇ । ਭਯੋ ਰਜਤਪ੫ਠਨ 
ਇਕ ਸੌ ਤਬੈ।ਦਹੂੰ ਕਰਾਤ ਕੋ ਸਗਰੇ ਦੀਨਿ। ਗਰਬੇ ਮੂਢ ਨਹੀ' ਤਬਿ ਲੀਨਿ 
॥੨੯॥ ਦਿਏ ਬਗਾਇਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇ । “ਹਮ ਸੋ ਕਰਨਿ ਮਸ਼ਕਰੀ ਲਾਗੇ। 
ਕਯਾ ਹਮ ਲੈਕੇ ਬੜਾਂਹ ਰਚਾਵਹਿ।ਪਨ ਬਹੁ ਘਰ ਤੇ ਕਯੋਂ ਨ ਦਿਵਾਵਹਿਂ॥ 
੩੦॥ਸੁਨਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ/ਪੂਰਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਇਛ ਕੀਨਿ । 
ਲਿਹੁ ਧਨ ਇਤੋ, ਨਿਬਾਹਹ ਕਾਰ। ਕਰਤਿ ਕੀਰਤਨ ਲਹਹੁ ਉਦਾਰ”॥ 
“ਪੇਮ ਸਹਿਤ । ”ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਚ ਲਗਦ ਹਨ। “ਅਸਾਂ ਪਾਸ ਬਭੀ ਵਿੱਦਯਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ 
(ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚਕੇ) ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ । “ਮਾਨੂੰ । “ਸੁਧਾਰਨਗੇ । #ਵਗਾਹ ਮਾਹੇ । “ਕੀਰਤਨ 
ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ (ਧਨ) ਲਵੋ ਗੇ (ਹੋਰ) । ਰ 

#ਐੱਸਿ ਬਾਈਂ ਜਦੋ ਗੁਹੂ ਜੀ ਇਹ ਪਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ 
ਯਾ ਸ਼੍ਰ ਗੁਦੂ ਨਾਨਕ ਦੇਏ ਜੀ ਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ । (ਦੇ੧ ਅੰਕ ੩੧) 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ ( ੨੦੯੮) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੪੩. 

੩੧॥ਸਤਿਗਰ ਘਰ ਤੇ ਨਿਤ ਤੁਮ ਲੋਨਾ।ਏਕ ਬਾਰ ਨਹਿ ਕੀਨਸਿ ਦੇਨਾ। 

ਸਦਾ ਤੁਮਾਰੀ ਸਾਂ ਹਮਾਰੇ । ਨਹਿੰ ਫੇਰਹੁ ਲੀਜਹੁ ਇਹੁ ਪਯਾਰੇ' ॥੩੨ ॥ 

ਬਹੁਤ ਨੌਮ੍ਰਤਾ' ਕਰਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋਤਬਿ ਸਭਿ ਦਰਬ ਹਾਥ ਨਿਜ ਗਹਮ। 
ਲੇ ਗਮਨੇ ਮਤਿਮੰਦ ਨਿਕੈਤ।ਬੋਲਤਿ ਕੇ ਗੁਰ ਨਿੰਦ ਸਮੇਤ ॥੩੩॥ “ਨਹੀਂ 
ਆਜ ਤੇ ਨਿਕਟ ਪਧਾਰਹਿੰ । ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਬਹੁ ਉਚਾਰਹਿ । ਹਮਰੋ 

ਕਾਰਜ ਸਰ3 ਨ ਕੋਈ। ਗਰ'ਸਮੀਪ ਰਹਿ ਕਕਾਂ ਪੁਨਿ ਹੋਈ ॥੩੪॥ ਇਮ 

ਕਹਿ ਕਰਿ ਦੈ ਰਹੇ ਅਵਾਸ । ਨਹਿੰ ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ । ਦਿਵਸ 

ਆਗਲੇ ਜਥਿਹੀਜਾਨੇ।ਸਿੱਖਯਨਿ ਸੋਂ ਤਬਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ।੩੫“ਨਗੀਂਰਬਾਬੀ _ 

ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ । ਜਾਹ ਸਦਨ ਤੇ ਲਯਾਉ ਬੁਲਾਏ” । ਗੁਰ ਆਗਯਾ 

`ਸਨਿਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਰੇਜਾਇ ਘਰੋ ਤਿਨ ਸਾਬ ਉਚਾਰੇ॥੩੬॥ਉਠਹੁ ਚਲਹੁ 

ਬਝ਼ਭਾਗ ਤੁਮਾਰਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਤਿ ਤੁਮਹੁ ਹਕਾਰਾਂ । ਪਰਮ ਪਰਮ: 

ਬਿਰਾਜਤਿ ਜਹਿੰਵਾਤੁਰਨ ਲਿਹਾੱਦਰਸ਼ਨ ਅਬਿ ਤਹਿੰਵਾ' ॥੩੭॥ ਸੁਨਿ 

ਸੱਤੇ ਬਲਵੈਡਹਿ ਕਹਯੋ/#ਗਰ ਢਿਗ ਜਾਇ ਕਹਾਂ ਹਮ ਲਹਜੋ।ਜਬਿ ਹਮ 
ਕਿਰਤਨ ਕਰਹਿ ਬਨਾਇ । ਆਇ ਦੀਵਾਨ ਸਰਬ ਲਗ ਜਾਂਇ॥੩੮॥ ਸ੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਵਿਚ ਬੈਠਹਿੰ ਆਈਗਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਹਿੰ ਸਭਿ ਲਗਿ ਪਾਈ।ਅਨਿਕ 
ਉਪਾਇਨ ਆਨਿ ਚਵਾਵਹਿੱ । ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਸੁਜਸੁ ਅਲਾਵਹਿੰ॥੩੯॥ 
ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਕੋ ਹਮ ਮੂਲਨਹਿੰ ਜਬਿ ਜਾਇੰ ਹੋਇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ।ਤਿਨ ਕੌ 
ਗੁਰੂ ਨ ਕਹਿ ਹੈ ਕੋਇ । ਧਨ ਕੀ ਪੂਜਾਂ ਕਿਤ ਤੇ ਹੋਇ ॥੪੦॥ ਹਮ ਬਿਨ 
ਬੈਠਤ ਰਹੈ ਇਕਾਂਕੀਮਹਿਮਾ ਸਕਲ ਜਾਇ ਹੈ ਤਾਂਕੀ”। ਸੁਨਤ ਸਿੱਖ ਨੇ 
ਪਨ ਸਮਝਾਏ। “ਸਮਤਿ ਬਿਸਾਰ ਕਹਾਂ ਗਰਬਾਏ ॥੪੧॥ ਕਯਾ ਅਨਬਨ 
ਬੋਲਹ ਮੁਖ ਬਾਨੀ।ਕਹਿ ਬਾਵਰ, ਕੈ ਜਿਮ ਮਦਪਾਨੀ।ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ 
ਸ਼ੋਭਹ ਭਲੇ।ਕਰਹੁ ਕੀਰਝਨ ਤਿਨ ਕੌ ਮਿਲੇ ॥੪੨॥ ਜਗਤ ਬਿਖੇ ਤੁਮਰੀ 
ਬਡਿਆਈ। ਬਹੁਰੋ ਦਰਬ ਲੋਹ ਸਮੁਦਾਈ । ਉਠਹੁ ਚਲਹੁ ਮਾਨਹੁ ਬਚ 

ਮੇਰ॥ਤੁਮ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਘਨੇਰਾ?॥੪੩॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਖ ਕਹਿ ਬਹੁ 
_ਹਾਰਯੋ । ਨਹੀਂ ਚਲਨਿ ਕੋ ਮੂਢ ਉਚਾਰਨੋਜਾਇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਕਟ ਉਚਾਰੇ। 

_ ਨਹਿ ਆਵਤਿ ਬਿਨਮਤਿ” ਹੈਕਾਰੇ? ॥ ੪੪ ॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਔਰ 
੧ਨਰਮੀ। ੨ਅਸੀ ਕੀ ਲੋਣਾ ਹੈ । ਦੋਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਗਏ ਤਾੰ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਥਵਾ 
( ਰੱਦ ) ਉਲਟ ਜਾਏਗੀ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ । “ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਜਿਵੇ ( ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ) ਸ਼ੁਦਾਈ 
ਅਬਵਾ ਸ਼ਰਾਂਬੀ । “ਮੂਰਖ । ਮਾਂਪਾ;-ਚਲਧੂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ ( ੨੦੯੯) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰ੧ ੪੪. 

ਪਠਾਵਾ । ਲੋਨ ਹੋਤ ਤਿਨ ਸਦਨ ਸਿਧਾਵਾ। “ਚਲਹੁ ਰਬਾਬੀ ਗੁਰੂ ਹਕਾ- 
ਰਤਿ । ਢਿਗ ਚਲਿ ਨਿਜ ਦੁਖ ਕਜੋਂ ਨ ਉਚਾਰਤਿ ॥ ੪੫॥ ਨੌ ਨਿਧ ਰਿਧਿ 
ਸਿਧਿ ਰਮਾ" ਬਡੇਰੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖ਼ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਹੇਰੀ” । ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਿ 
ਸ਼ਾਰਤਿ ਆਪ ਉਸਾਰਤਿ'ਤਿਸ ਢਿਗ ਜਾਤਿ“ਬੈਲਮ ਨਹਿੰਧਾਰਤਿ॥੪੬॥ 
ਅਸ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਤੁਮ ਤਯਾਗਤਿ ਕੌਸੇਸਮਝ ਸੁ ਮਿਲਹੁ, ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਬੈਸੇ'। 
ਦੋੇਨਹ ਭਾਤ ਗਰਬ ਧਰਿ ਕਹਜੋ ।“ਤਿਨ ਢਿਗ ਹਮਹੁ ਕਛੂ ਨਹਿੰ ਲਹਨੋ॥ 
੪੭॥ਨਹੀ` ਜਾਇ ਅਬਿ ਕੌਸੇ ਪਾਸਤਿਨ ਕੋ ਤਜਿ ਹਮ ਰਹੈਂ ਅਵਾਸਕੇਤੇ 
ਜਤਨ ਬਨਾਵਹੁ ਕੌਈਗੁਰ ਸੈਗ ਹਮਰੋ ਮੇਲ ਨ ਹੋਈ॥੪੮॥ਸੁਨਿਕਠੋਰ 
ਬਾਨੀ ਤਿਨ ਕੇਰੀ।ਕਹਜੋ ਜਾਇ ਗੁਰ ਕੋ ਤਿਸ ਬੇਰੀ/ਪੂਭੁਜੀ ਨਹਿੰਮਾਨੈ' 
(ਕਮ ਮੂਢੇ । ਰਹਯੋ ਗਰਬ ਮਦ ਰਿਦੇ ਅਰੁਵੇ” ॥੪੯॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਛਿਮਾ ਨਿਧਾਨਾ । ਝੁਠੇ ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਨਿ ਮਹਾਨਦੈਂ । ਆਪ ਚਲਨਿ ਕੋ 
ਬਯੋਂਤ ਬਿਚਾਰਾ ।-ਤਿਨਕੇ ਬਿੱਦਯਾ ਕੋ ਅਹੈਕਾਰਾ॥੫੦॥ ਸਾਦਰਆਨਹਿੰ 
ਤਿਨ ਕੌ ਜਾਇ। ਬਹੁਰੋ ਦਰਬ ਦੇਹਿੰ ਸਮੁਦਾਇ । ਕਰਹਿ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰ 
ਜਸ ਗਾਵਹਿ । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਰਿਦੈ ਬਸਾਵਹਿੰ॥੫੧॥ਚਹੀਅਹਿ ਰੰਚਰ 
ਰਬਾਬੀ ਹਮੈ । ਕਰਹਿ ਕੀਰਤਨ ਦੋਨਹੁ ਸਸੈ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਭੇ 
ਗੁਰ ਤਯਾਰੀ । ਜਿਨ ਸੁਭਾਵ ਪਰ ਕਵਿ ਬਲਿਹਾਰੀ॥੫੨॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਤਾਪ 
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਸੇ“ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ?ਪੂਨਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਤੀਨ ਚੱਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀਅੰਸੂ।੪ ੩॥ 

___ ੪੪. [ਸੌਤਾ ਬਲਵੰਡ । ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ] । 
_ਦੌਹਗਾ॥ ਧਰਮਸਾਲ ਸਾਲ ਜਹਾਂ ਤਿਸ ਕੇ ਨਿਕਣ ਨਿਕੋਤ ।-ਆਂਪ ਜਾਇ 
ਆਨਹੈ ਤਿਨ[ਹ-ਗਮਨੇ ਗੁਰ ਇਸ ਹੇਤੁ ॥ ੧॥ ਨਿਸਾਨੀਛੰਦ ॥ ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਤਬਹਿ ਤਿਨ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ । ਕਰਨਿ ਹੇਤੁ ਆਦਰ ਸ਼ਬਦ, ਸੋ 
ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ।ਸ਼੍ਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦਿ ਗੁਰ ਸਭਿਹਿਨਿ ਇਹ£ ਰਾ ਗਏ 

"ਲਛਮੀ । "ਦੇਖਦੀ ਹੈ । “ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ) 
“(ਇਹ ਗਲ) ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਬੇਠੇ ਹਨ । ਇਹ ਰਬਾਬੀ । 

#ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੂਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਗੁਰ ਸਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਹੂ ਜੀ ਦੇ 
ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਦਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਤਨੀ 
ਮਿਹਰ ਦਾ । ਇਹ ਗਲ ਅਗਲੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਛਦ ੨ ਤੇ ੩ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਨਿਰੂਪਣ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵੇਰ ਅਰਬ ਬਣੇ:-(ਲੋਕ) ਉਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੦੦] ਗਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੪੪ 
ਆਲ
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ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਬਦ ਕੋ ਸਿਖ ਸੁਨਹਿੰ ਭਿਲਾਖੇ' ॥੨॥ਬਹੁਤਨਿ ਕੌ ਕੱਲਯਾਨ ਹੈ 

ਸਨਿਬੇ ਅਰ ਗਾਏਬਹੁਰੋ ਆਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਬੀਚਾਰਤਿ ਜਾਏਪੌਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 

_ਸਦਨ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਠਾਂਢੇਦੇਖਿ ਨ ਆਦਰ ਉਠਿ ਕਰਯੋ ਉਰ ਗਰਬ 

ਜੂ ਬਾਢੇ॥੩॥ਬੈਨਿ ਰਹੇ ਦੋਨਹ ਮੁਗਧਮੁਖ ਧਰਿਕਰਿ ਮੌਨਾ।ਮਹਿਮਾਲਖੀਹ 

ਨ ਗੁਰੁ ਕੀ ਚਲਿ ਆਏ ਭੌਨਾ”। ਸੱਤੇ ਅਰੁ ਬਲਵੈਡ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਭਾਖੀ।ਕੋ ਕਾਰਨ ਐਸੋ ਭਯੋ ਜਿਸ ਤੇ ਰਿਸ ਰਾਖੀ ? ॥੪॥ ਆਵਨ ਜਾਨ 

ਦਰਬ ਹੈ ਨਹਿ ਥਿਰਤਾ ਪੈ ਹੈਇਸ ਤੇ ਰਿਸ ਤੁਮ ਕਯੋਂ ਕਰੀ ਪੁਨ ਬਹੁਤ 

ਦੋ ਹੈਂ। ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕੋਸ਼! ਹੈ ਕਮਤੀ ਕੁਛ ਨਾਂਹੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਕਿਰ- 

ਤਨ ਕਰਹੁ ਆਵਰਿ ਤੁਮ ਪਾਹੀਂ॥੫॥ ਸੁਨਿ ਬੋਲਯੋ ਬਲਵੇਡ ਤਬਿ “ਹਮ 

ਪਿਖਜੋ ਨ ਕੋਈ।ਕਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੋ ਹੈ ਧਰਜੋ ਤੁਮ ਭਾਖਤਿ ਜੋਈ। ਇਕ ਸਹੌਸ 

ਮੇਂ ਬਯਾਹੁ ਹੁਇ;ਸੌ ਹਮ ਨੇ ਪਾਏ।ਨਹਿੰ ਗਮਨਹਿੰ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਅਬਿਕ੍ਯਾਂ 

ਲੋਹਿ ਕਮਾਏ॥੬॥ਅਪਰਥਾਨ ਰਹਿ ਕਰਿ ਕਹੂੰ ਨਿਜ ਰਾਗ ਸੁਨਾਵੈਂ।ਲੋਹਿ 
ਦਰਬ ਉਰ ਭਾਵਤੋ, ਕਹਿ ਤਾਨ ਰਿਬਾਵੈਂ। ਜਿਤੇ ਬਰਖ ਤੁਮ ਢਿਗ ਰਹ 

ਬਿੱਦਕਾ ਨਿਜ ਖੋਈਸਨਿ ਰੀਬਤਿ ਜਾਨਤਿ ਗੁਨਨਿ ਪੈ ਮੌਜ ਨ ਕੋਈ ॥ 

7॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭਏ ਜਗ ਕਿਨਹੁ ਨ ਜਾਨਯੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਜਬ 

ਰਾਖਿਓ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਗਟਾਨਜੋ।ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਜੀ ਤੁਮਰੋ ਪਿਤ 
ਜੋਈਪਪਗਟ ਰਬ/ਬੀ ਕਰਤਿ ਭੇ ਇਮ ਲਖੈ ਨ ਕੋਈ॥੮॥ ਤੁਮ ਵਿਗ। ਹਮ 

ਕਿਰਤਨ ਕਰੈਂ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵੈਂ।ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਬਹੁ ਦੋਸ਼ ਕੌ ਬਸਤ 

ਗਨ ਲਜਾਵੈਂ । ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਉਚਰਹਿੰ ਤੁਮੈ ਪੂਜਹਿ ਧਨ ਆਨੰ। ਸੁਨ ਕਰਿ 

ਹਮਰੇ ਗਾਗ ਕੋ ਸੈਗਤਿ ਸਭ ਮਾਨੈ ॥ ੯॥ ਇਤਨੋ ਗੁਨ ਹਮਰੋਂ ਮਹਾਂ 

ਕਛ ਜਾਨਯੋ ਨਾਂਹੀ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਆਧੀ ਭੇਟ ਕੌ ਦਿਹੁ ਹਮ ਘਰ ਮਾਂਹੀ । 

ਅਬਿ ਜਾਨੀ ਪਰਿ ਹੈ ਭਲੇ ਕਿਮ ਗੁਰੁ ਕਹਾਵੋ।ਵਸਤੁ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਦਰਬਬਹੁ 

ਕੈਸੇ ਤੁਮ ਪਾਵੋ॥੧੦॥ਹਮ ਅਬਿ ਰਹਿ ਕੋ ਅਪਰ ਵਿਗ ਲੋਂ ਗੁਰੂ ਬਨਾਈ। 
ਪੂਜਾ ਹੋਵਹਿ ਤਿਸੀਕੀ ਮਾਨਹਿੰ ਸਮੁਦਾਈ।ਹਮ ਅਧੀਨ ਕਰਿਬੋ ਗੂਰੂਨ।ਹੈ 

__ਤੁਮਨੇ ਜਾਨ।ਅਬਿ ਪੀਛੇ ਪਛੁਤਾਇ ਹੰ ਮਨਤਾ ਹੁਇ ਹਾਨਾ ॥੧੧॥ ਜਹਾਂ 

੧ ਰਹ ਨਾਲ । “ਕਿ ਸਾਫੇ ਘਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ । ਖਜ਼ਾਨਾ । “ਜ਼ਾਵ ਧਨ ਤੁਸਾਤੇ ਪਾਸ ਆ 

ਜਾਏਗਾ । “( ਸਾਡੇ ) ਗ੍ਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸੁਣਕੇ ਰੀਬਦੇ ਬੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰੋਤੂ ( ਅਸਾਂ ) ਕੋਈ 
ਮੋਜ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ ।(ਅ)ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ (=ਦਰਯਾ ਦਿਲੀ-ਸਖਾਵਤ-ਅਸਾਂ ਪਰ)ਕੋਈਨਹੀਂ ਹੇਈ। 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੦੧) ਰਾਸਿ ੩। 

ਰਾਂਗ ਹਮ ਕਰਹਿੰਗੇ ਗਰ ਤਿਸੈ ਟ  ਾਉਤ= ਰਤਾ ਦਾ 
ਏਕਲ ਰਹਿ ਜਾਵਹਿੰ”। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤਿ ਅਤਿ ਬਹੁ ਛਿਮਾਂ- 
ਨਿਧਾਨਾ। ਨਿਜ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਛੁਭਤਿ ਨਹਿੰ ਸੁਨਿ ਕਛੁ ਨ ਬਖਾਨ॥੧੨॥ਸ਼੍ੀ 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦਿ ਕੀ ਜਬਿ ਨਿੰਦ ਸਨਾਈ।ਕਰਿ ਧਿਕਾਰ ਨਿਕਸੇ ਸਦਨ 

ਰਿਸ ਉਰ ਮੈਂ ਛਾਈ । “ਬੇਦੀ ਕਲ ਕੇ ਤਿਲਕ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਤੁਮ ਕੀਨੀ । 

ਢਿਟ ਜਾਵਹਿਗੀ ਦੇਹਿ ਤੁਮ ਰਜ ਤੇ ਹੁਇ ਹੀਨੀ”?॥ ੧੩॥ ਇਮ ਕਹਿ 

ਸਤਿਗੁਰ ਆਇ ਕਰਿ ਥਲ ਥੜੇ” ਸੁਹਾਏ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਦਇਕਠੀ ਭਦੀ 

ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ।ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਆਇਸ ਦਈ/ਤੁਮ ਰਾਗ ਸੁਨਾਵਗੁਗਾਵਹੁ 

ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਤਾਨ ਜਤਿ ਵਿੱਦਯਾ ਇਹ ਪਾਵਹੁ!॥੧੪॥ ਗਹਜੋ ਦਤਾਰਾ ਸਿੱਖ 
ਕਿਹ,ਕਿਨ ਗਹੀ ਰਬਾਬਹੁਇਨਿ ਸ਼ੋਕ ਗਾਵਨਿ ਲਗੇ ਸਭ ਭਏ ਅਜਾਬ% 
ਬਚਨ ਮਾਨਿਬੇ'ਗੁਰੁ ਕੋ ਬਿੱਦਕਾ ਸਭਿ ਪਾਈ। ਜਾਨਤਿ ਹੁਝੇ ਨ ਰਾਗਕੌ 

ਗਾਵਤਿ ਬਿਸਮਾਈ॥੧੫॥ਸਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੇ ਰਾਗ ਕੌ ਗੁਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨਾ । 
ਬਰ ਦੀਨੋ “ਤੁਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁਤ ਹਮਰੋ ਬਚ ਮੰਨਾ। ਅਬਿ ਤੇ ਬਿੱਦਯਾਂ ਰਾਂਗ ਕੀ 
“ਸੱਖਨ ਮਹਿ ਆਈ । ਗਾਵਹਿ ਸੁਨੀਹੈ ਸੁ ਪ੍ਰੀਤ ਧਰਿ ਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ 

ਪਾਈ॥੧੬॥ਡੋਮ ਜਾਤਿ ਪਛੁਤਾਇ ਹੈ' ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡਹਿਕਾਏ । ਲੀਏ ਸਬਦ 
ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਹਿੰ ਨਹਿੰ ਹੁਇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ । ਪਾਇ ਅਨਾਦਰ ਜਿਤ ਕਿਤੀ 

ਬਿਨ ਕਹੇ ਸੁ ਜਾਵੈ'ਤਉ ਨ ਸਿਖ ਮੁਖ ਲਾਇ ਹੈਂ ਦੁਖ ਲਹਿ ਅਕੁਲਾਵੈ” 
॥੧੭॥ਗੁਰ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਬਰ ਦਿਯੋ ਬਿੱਦਯਾ ਸ਼ੁਭ ਪਾਈ.ਸ੍ਰਾਪ ਡੁਮ ਮੂਢੀਨ 
ਲਹਜੋ ਭਾਵੀ ਕਰਿਵਾਈ । ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਕਿਰਤਨ ਸਿਖ ਕਰਹਿ ਤਯੋਂ ਤਜੋਂ 
ਸ਼ੁਭ ਗਾਵੈਂ।ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਬਡ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੱਇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਫਿਕਾਵੈਂ॥੧੮॥ਪਟਨੇ 
ਕੀ ਸੈਗੜਿ ਮਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਈ । ਕਰ ਖੋਦਨ ਸਭਿਗੁਰੂ ਕੋ ਬਹ 

ਭੇਟ ਚੜਾਈ । ਸੱਤੇ ਅਰੁ ਬਲਵੰਡ ਕੌ ਤਿਨ ਬੂਝਨਿ ਠਾਨਾ। “ਕਹਾਂ ਗਏ 

ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਅਬੇ ਨਹਿ ਕਰਤੇ ਗਾਨਾ?%੧੯ਮਗੁਰ ਬੋਲੇ£ਸੋ ਵਿਫਿ ਗਏ ਨਹਿੰ 
ਪਚਜਯੋ ਹੈਕਾਰਾਂ । ਗਰਬਤਿ ਮੁਰਖ ਨਿੰਦ ਕਹਿ, ਲਹਿ ਕਸ਼ਟ ਉਦਾਰਾ । 
ਅਨ ਜੋ ਲਗਹਿ ਸੋ ਸਿਖ ਦਖ ਪਾਵਹਿ। ਠਿਕਟ ਹਮਾਰੇ 

ਡਿਨਹ ਕੀ ਨਹਿ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਵੈ॥੨੦॥ ਕਰਹਿ ਸਿਪਾਰਸ਼ ਜਬਹਿ ਕੌ ਹਮ 

ਦੇਹਿ '3ਜਾਈ । ਤਿਸ ਕੋ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਕਰਹਿ ਸਿਰ ਕੋ ਮੁੰਡਵਾਈ । 
ਕਜਰ ਇਕੱਲੇ ਗੰਹ ਜ/ਓਰੈ । ੨ਨਿਕਾਰੀ। ਬੜਾ ਸਸੰਹਬ ( ਦੁਖਰੌਜਣੀ ਗੋਲ ਵਾਲਾ)। _ 

`_ “ਅਚਰਜ । “ਮੰਨਕੇ । "ਕਦ ਗਗੀ ਸੈਘਚਦਾ ਟਲੀ । 



ਬਹੁਰ ਚਢਾਵਰਹਿੰ ਗਧੇ ਪਰ ਘੁੰਰ ਵੇਗੰਹਸਾਰੇ।ਢੋਲ ਬਜ੮ 
ਨਰ ਨਾਰਿ ਨਿਹਾਰੇਨੈਂ?॥੨ ਵੀ ਅਰ ਨ ਜਿ 
ਮਾਈ।ਸੀਸ ਧੁਨਹਿ ਹੋਈ ਬਰੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਪਛੁਤਾਈ। ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਇਸ 
ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਬਿਦਤਾਨੀ । ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਕੋ ਲਗਹਿ ਨਹਿੰ 
ਬੋਲਹਿ ਨਹਿ ਬਾਨੀ॥੨੨॥ਉਪਜਜੋ ਰੋਗ ਸ਼ਰੀਰ ਮਹਿ ਬੋਰਨ ਵਿਨ ਮਾਂਹੀ 
ਦਖ ਦਾਰਿਦ ਤੇ ਗੁਸਤਿ ਭੇਂ ਸੁਖ ਕਿਤਹੰ ਨਾਂਹੀ । ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਜਾਚਨਿ 
ਜਾਤਿ ਜਬਿ;ਇਨ ਦਿਸ਼ਿ ਨਹਿੰ ਦੇਖੈਂ।ਕੋਧ ਹੋਇ ਗਾਗੀ ਕਢਹਿੰ ਦੈਬੋ ਕਿਸ 
ਲੇਖੈ'॥੨੩॥ਕਗੀੰਹੇ ਅਨਾਦਰ ਸ੍ਰਾਨ ਸਮ ਘਰ ਤੇਨਿਕਸਾਵੈਂ'।ਵਹਿਰਜਾਇ, 
ਤਹਿ ਭੀ ਤਥਾ, ਨਹਿ ਆਦਰ ਪਾਵੈਂ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਨ 
ਤੇ ਹੈਕਾਰੇ। ਦੁਹਿ ਲੋਕਨ ਦੁਖਪਾਇਂ ਸੋ: ਕੌ ਨਹੀਂ ਉਬਾਰੇ॥੨੪॥ ਇਨ ਹੁੰ 
ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ਥਿਨਤੀ ਭਨਿ ਦੀਨਾ । ਮਨ ਭਾਵਹਿ ਬਖਸ਼ਹਿ ਤਿਸਹਿ 
ਨਤੁ ਦੂਖ ਮਹਿ ਲੀਨਾ। ਸਗਰੇ ਜਗ ਤਯਾਗੇ ਜਬਹਿ ਨਹਿੰ ਬੈਠਨਿ ਪਾਵੈਂ। 
ਭੀਖ ਸਰੀਖੀ ਨਹਿ ਪਰਹਿ! ਤ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਤ“ਜਿਤ ਜਾਵੈਂ॥੨੫॥੫ਛਤਾਏ ਦੁਖ 
ਪਾਇਕੈ,ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ । ਸਿੱਖਯਨਿ ਪਹਿ ਬਿਨਤੀ ਭਨਤਿ ਕਿਨਹੁੰ 
ਨਹਿ ਮਾਨੀ/ਕਾਰੋ ਮੁਖ ਕਰਿਵਾਇ ਜੋ ਸੋ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨੇ । ਤੁਮ ਸਾਪੇ ਸ਼ੀ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈਕਾਰ ਜਿ ੧ ਠਾਨੋ॥੨੬॥ਬੈਠ ਬਿਸੂਰਤਿ ਘਰ ਬਿਖੈ-ਹਮਨੇ ਕ੍ਯਾਂ 

ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਕਯਾਥੇਹਮ ਕੀਰੇਖਝੂਠੇ ਧਾਰਿਗੁਮਾਨਕੋ ਨਹਿੰ ਲਖਜੋ ਗਹੀਰੇ 
॥੨੭॥ਪਾਤਿ ਸ਼ਾਹਿ ਪੰਚੇ ਗੁਰੁ ਸਮ ਭਾਨੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇਜਗ ਮਹਿ ਅਰਜੋ ਨ ਅੱਗ 
ਨ 4 ਲਤ ਦਾ ਅਗ ਕੀ ਲੀਨ ਤੀ ਗਲਲਾਂ 
ਹਮ ਕੋ ਸੁਖ ਕਿਮ ਹੋਇ ਹੈ ਗੁਰ ਸ੍ਰਾਪ ਬਖਾਨਾਂ ॥ ੨੮ ॥ ਭਾਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗੰਨ 
ਲਅ ਉਰ ਭਯੋ ਹੈਕਾਰ।ਹਮ ਹੈ ਸਭਿ ਹੀ ਤੇ ਬਡੇ,ਇਮ ਭਾ ਮਦਭਾਰਾ। 

ਸਭਾ ਸਨਮਾਨ ਹ੍ਰੈ ਹਮ ਜਰਯੋ ਨ ਸੋਈਘੋਰ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇ ਨਹਿ 
ਰੱਖੋਕਕ ਕੋਈ-॥ ੨੯॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਝ੍ਰਤੇ ਮਨ ਮਹਿ ਇਮ ਆਈ। 
“ਦੇਣਾ ਤਾੰ ਕਿਸ ਲੇਂਖੇ ਰਹਿਆ । "ਕੱਢ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । "ਕਹੇ ਆਜਜ ਹੋਕੇ। "ਭਿੱਖਯਾ ਜਿਹੀ 
(ਨਖਿੱਧ ਚੀਜ਼) ਬੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀ । “ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੬ਕੈਗਲ, ਤੁੱਛ । "ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਦਰ 
ਹੁੰਦਾ ਸੀ । #ਤੁਦੋ' ਇਹ ਸਜਾਂ ਵ ਇਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ “ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ”, 
ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਇਨਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਥੋੜੇ ਅੱਖਰ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਅਜ ਕਲ 'ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ? ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । 



ਰਾਸਿ ੩ ! ਅੱਸੂ ੪੪ 

ਹੌਰ ਮੈੰ ਤਿ ਕਈ ਬਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰ 

ਸ਼ਕ ਸਤਤਿ ਉਚਾਰੀ।ਤਿਸ ਕੇ ਸਮਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਅਸ ਪਰਉਪਕਾਂਰੀ॥੩੦॥ 

੧ ਬਖਸ਼ਾਵਹਿਗੋ ਹਮੈਂ-ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਸ ਠਾਨੀ । ਲਵਪੁਰਿ ਕੌ ਗਮਨੇ 

ਜਗਲ ਸਭਿ ਕਰਿ ਮਦਹਾਨੀ'।ਏਕ ਨਿਸਾਂ ਬਸਿ ਪੰਥ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ 

ਬਾਈ।ਫਿਰਤਿ ਮਿਲਹਿੰ ਸਿਖ ਗਰੀ ਮਹਿ ਇਤ ਉਤ ਟਰਿ ਜਾਂਈ ॥੩੧॥ 

ਕੋ ਸਿਖ ਬਦਨ ਦੁਰਾਇ ਨਿਜ ਅੰਚਰ ਕੋ ਭਾਰੈ। ਨਹਿ ਦਿਖਾਇ ਮੁਖ 

ਆਪਨੋ, ਨਹਿ ਤਿਨਹੁ ਨਿਹਾਰੈ । ਮਹਾਂ ਅਘੀ ਸਮ ਜਾਨਿਕੇ ਬੋਲੈ ਨਹਿ 

ਕੋਈ-ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਸ੍ਰਾਪਤਿ ਮਹਾਂ ਕਿਤ ਮਿਲੈ ਨ ਢੋਈ-॥੩੨॥ ਪਹੁੰਚੇ 

ਲੱਧੇ ਕੋ ਸਦਨ ਕਿਨ ਜਾਇ ਸੁਨਾਵਾ । “ਸੱਤੇ ਜੁਤ ਬਲਵੰਡ ਜੋ ਤੇਰੇ 

ਗਿਹ ਆਵਾ । ਦੌਰਿ ਪੌਰ ਪਟ ਭੇਰਿਕੈ” ਅੰਤਰ ਹੁਇ ਬੈਸਾ । ਵਿਟਕੇ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਦੁਖ ਬਾਢਜੋ ਤੈਸਾ॥੩੩॥ਪੌਰ ਖਰੇ ਹੁਇ ਕੌਰ ਲਗਿ" ਬਹ 

ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ । “ਤਾਹਿ ਤਾਹਿ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ਸੁਨਿ” ਸਿਫਤ ਮਹਾਨੀ। ਗੁਰ 
ਸਿੱਖਜਨਿ ਮਹਿੰ ਨਾਮ ਤਵਕਹਿੰ-ਪਰਉਪਕਾਰੀ-।ਕਰਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਨ 

ਲਖਿ ਕਟਿ ਬਿਥਾ ਹਮਾਰੀ ॥ ੩੪ ॥ ਲਾਜ ਨਾਮ ਕੀ ਰਾਖੀਏ ਅਰਦਾਸ 

ਸਨੀਜੈ।ਏਕ ਬੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਿਕਟਿ ਹਮਰੀ ਸੁੱਧ ਦੀਜੈ।ਆਨ ਥਾਨ ਤੁਝ 

ਬਿਨਾ ਨਹਿੰ ਜਿਸਕੇ ਢਿਗ ਜਾਵੈਂ । ਦਰ ਤੇਰੇ ਹਮ ਪਰ ਰਹੇ ਕਰਿ ਜਮੈਂ 

ਉਰ ਭਾਵੇ॥੩੫॥ਮਾਰਹੁ ਕਿਧੌਂ ਜਿਵਾਇ ਦਿਹੁ ਹਮ ਤੋਹਿ ਅਧੀਨਾਂ । ਘਰ 

ਨਿਕਸੇ ਤਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਵ ਕੀਜਹਿ ਦੁਖ ਹੀਨਾਂ'। ਇਸਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਬੇਨਤੀ 

ਕਰਿ ਕੇਤਿਕ ਕਾਲ।ਬੈਠਿਰਹੇ ਦਰ ਪਰ ਤਬਹਿ,ਹਇ ਲਜ/ਤ ਬਿਸਾਲਾ॥ 

੩੬॥ਲੱਧਾ ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ ਬਿਖੈ-ਮੈਂ ਕਿਯ ਉਪਕਾਰ ਸਭਿ ਤਜਿ ਮੇਰੇ 

ਦਰ ਪਰੇ ਇਨ ਕਾਰਜ ਭਾਰਾ। ਕਹਨਿ ਬਨਹਿ ਨਹਿ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਮੁਖ 

ਕਰਿ ਹੈਂ ਕਾਗੋਕਿਮ ਕਾਰਜ ਇਨ ਕੋ ਬਨਹਿ ਨਹਿ ਕੌ ਉਪਚਾਰੋ-॥੩੭॥ 

ਬਹੁਰ ਬਿਚਾਰਯੋ-ਆਪਹੀ ਕਰਿਹੈਂ ਮੁਖ ਕਾਰ।ਚਢਿ ਗਰਧਬਪਰਾਂ ਜਾਇ 

ਹੌਂ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰਮਤੋ ਕਹਿਬੋਂ ਨੀਕੋ ਅਹੈ ਬਨਿ ਹੈ ਇਨ ਕਾਜੂਦੇਖੰਹੀ 
ਬਮ ਸਜਾਇ ਕੋ ਗੁਰ ਦੇਹਿ ਨਿਵਾਜੂ-॥੩੮॥ ਕਰਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਰ ਖੋਲ 

ਕੈ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਏ । ਧੀਰ ਦੀਨਿ “ਕਰਿਹ ਜਤਨ ਗੁਰ ਇੱਛ ਪੁਰਾਏ । 

ਤਿਸ ਦਿਨ ਰਾਖੇ ਪਾਸ ਨਿਜ ਪੁਨ ਉਠਯੋ ਸਕਾਰ।ਪੁਰਬ ਹੱਡ ਮੁਛਾਇਕੰ 
੧ਹੌਕਾਰ ਦੁਰ ਕਰਕੇ । “ਬੈਦ ਕਰਕੇ। “ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਕੇ। ਸੁਣੀ ਹੈ। “ਜ ਮੋ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ 

ਤਲ ਤੀ ਸਭ(ਥਾਂ)ਛੱਡਕੇ ਮੋਹੇ ਦਰ ਆ ਪਏ ਹਨ,ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਵੱਭ((ਐਖ.ਹੈ। “ਖੋਤੇ ਤੇ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੨੧੦੪) ਗਲਿ 3। ਸੂ ੪੫. 

ਮਖ ਕੀਨਸਿ ਕਾਰਾ॥੩੯॥ ਗਰਧਬ ਕਰਿ ਭਾਰਾ ਲਿਯੋ" ਹੁਇ ਤਿਸ ਅਸ- 
ਵਾਰੋ। ਸੈਗ ਢੋਲ ਬਜਵਾਇਓ ਨਰ ਪਿਖਹਿੰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ।ਮਗ ਨਿਸ ਬਸਿ ਗੁਰ 
ਕੀ ਪੁਰੀ ਆਗਲ ਦਿਨ ਆਯੋਂ । ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨਗਰ ਕੀ ਕਰਿ ਕੈ 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਯੋ ॥੪੦॥ ਕੌਤਕ ਹੇਤੁ ਬਿਲੈਕਬੇ ਨਰ ਭੇ ਸਮੁਦਾਯਾ। ਗਰੀ ਗਰੀ 
ਵਿਰ ਨਗਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਬੇਖ ਦਿਖਾਯ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਬਾਲਕ ਤਰਨ ਬਿਧ 
ਸਕਲ ਨਿਹਾਂਰਾ । ਜਸ ਪਸਰਜੋ ਸਭਿ ਪੈਨ? ਕਹਿ “ਕਿਯ ਬਡ ਉਪਕਾਰਾ 
॥੪੧॥ਕੌਨ ਸਕੈ ਕਰਿ ਇਸ ਬਿਧੀ ਪਰ ਹੇਤੁ ਬਿਸਾਲ॥ਪੈਨ ਗੁਰੁ ਕੇ ਸਿੱਖ 
ਹੈਂ ਜੋ ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। ਹਾਨ ਲਾਭ ਪਤਿ ਆਪਨੀ ਨਹਿ ਨੈਕ ਬਿਚਾਰਾ । 
ਪੁਰਨ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਬਾਕ ਕੋ ਇਮ ਬੇਖ ਸੁਧਾਰਾ॥੪੨॥ਢੋਲ ਬਜੈ ਸੁਨਿ ਸ਼ਬਦ 

ਕੌ ਹੇਰਹਿੰ ਨਰ ਨਾਰੰ।ਗਰੀ ਗਰੀ ਫਿਰਿ ਸਭਿ ਪੁਰੀ ਸਿਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। 

ਥੜੇ ਸੁਹਾਵਤਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਮ ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਾਨਾਂ । ਤਿਤ ਕੋ ਗਰਧਬ ਪ੍ਰੇਰ 
ਕੈ ਆਯੋ ਸਮੁਹਾਨਾਂ ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਂਸੇ “ਲਧੇ 
ਆਵਨ! ਪੁਸੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਚੱਤਰ ਚੱਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੪ ॥ 

ਬਖਸ਼ਹਿੰ ਸਰੀ ਗੁਰੁ ਕਾਂ ਮੇਰੋ ਹੁਇ ਹੀਨ ॥੧॥ ਸਵੈਯਾ &੮॥ ਸੀਸ ਮੁੰਡਾਇ 
ਬਾਲ ਪੁਨ ਬਿਰਧਹਿੰ, ਮੁਖ ਕਾਰੋ ਲਿਉ' ਨੀਰ ਪਖਾਗ ਪਰ ਕਾਰਜ ਕਾਂਯਾਂ 
ਜੇ ਆਵਹਿ” ਸਢਲ ਜਨਮ ਹੋਵਹਿ ਤਿਸ ਬਾਰ-। ਰਿਦੈ ਬਿਖੈ ਚਿਤਵਹਿ 
ਉਪਕਾਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪ੍ਰੋਮ ਕੋ ਧਾਰਿ । ਅਧਿਕ ਭੀਰ ਸੋਗ ਢੋਲ 
ਬਜਤਿ ਬਡ ਸ਼ੋਰ ਹੋਤਿ ਬੋਲਤਿ ਨਰ ਨਾਰਿ॥੨॥ਆਯੋ ਨਿਕਟ ਸੁਨੀ ਧੁਨਿ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਬੂਬਨਿ ਲਗੇ ਲੋਕ ਜੇ ਤੀਰ । ਕੌ ਆਵਤਿ ਬਡ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵਤਿ 
ਢੋਲ ਬਜਾਵਤਿ ਲਖਿਯਤਿ ਭੀਰ?।ਕੌਨ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਹੈ ਇਹ” ਸਭਿ 
ਲਖਿ ਪੂਛੰਤਿ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ%ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਸਿਖ ਕਹੀ ਬਾਰਤਾ ਸੱਖੀ ਧੈਨ 
ਸਿਦਕ ਪ੍ਰਭੂ ਧੀਰ[॥੩॥ਲੱਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਾਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੇਖ 
ਬਨਾਇ।ਗਧੇ ਅਰੁਵਜੋ,ਕਰਿ ਮੁਖ ਕਾਰੋ,ਸੀਸ ਮੁੰਡਾਇ ਢੋਲ ਬਜਵਾਇ । 
ਫਿਰਤੋ ਨਗਰ ਤਿਸ ਕੋ ਹਿਤ ਹੈਰਨਿ ਆਵਤਿ ਲੌਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਸਮਾਇ”। 

“ਜੜ ਕਰ ਲਿਆ । “ਪਰਾਏ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੇ ਸਰੀਰ (ਕੰਮ) ਆਵੇ । 5ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ । 



੨ ਵਰ ਪੁਭਪ ਸੂਰਜ। ___ (੨੧੦੫), __ਗਸਿਡ,ਅੰਸੂਸ੫ ਇਿੜਨੇ ਮਹਿ ਸਨਮੁਖ ਭਾ ਗੁਰ ਕੋ,ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੰਤਿ ਪ੍ਰੋਮ ਬਧਾਇ ॥੪# ਹਾਬ ਖੋਦਿ ਕਰਿ ਬਦਨ ਕੀਨਸਿ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਹਿ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟਿ ਲਗਾਇ। 
ਗਰਧਬ ਚਢਮ ਸਤੁਤਿ ਕੋ ਉਚਰਤਿ “ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਤਮ ਗਾਇ। 
ਪੰਤਤਨਿ ਪਾਵਨ, ਅਧਮ ਉਧਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅਲਾਇ । ਦਾਸ ਬਿੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬਿਲੀਦੇ ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ ਅਨੰਦ ਉਪਾਇ ॥੫॥ ਰਿਸ 
ਪ੍ਰਸਨਤਾ` ਸਫਲ ਤੁਮਾਰੀ, ਛਿਮਹੁ ਕੂਲ ਨਿਜ ਦਾਸ ਪਛਾਨਿ । ਆਗ੍ਯਾ 
ਮਾਨਿ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਇਮ ਕਿਯ, ਅਪਰ ਸਜ਼ਾਇ ਉਚਿਤ ਕੁਛ ਜਾਨਿ । ਸੋ 
ਦੀਜੀਹ ਨਹਿ ਦੇਰਿ ਕਰੀਜਹਿ,ਪਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨਿ ਠਾਨਿਦੀਨ 

ਨ ਜਾਇ! ਪਠੇ ਦਾਸ ਖਰ ਤੇ ਉਤਰਾਯਹ ਪਨ ਸ਼ਨਾ ਰਿਢ 
ਪਟ ਪੰਹਰਾਇ ਨਿਕਟ ਤਬਿ ਆਯੋ ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਰਹਿ ਲਪਟਾਇ। 
ਬੁਛਮਕਹੁ ਲੱਧਾ ਕਿਸਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨਬਨ ਤਨ ਬੇਖ ਬਨਾਇ?!॥੮॥ 
“ਤੁਮ ਅੱਤਰਯਾਮੀ ਸਭਿ ਜਾਨੋ' ਛਪੀ ਬਾਰਤਾ ਜਗ ਨਹਿ ਕੋਇ । ਆਗਜਾਂ 
ਮਾਨ ਤਉ ਮੈਂ ਭਾਖੋਂ ਹੁਤੇ ਆਪਕੇ ਬਚ ਕਿਯ ਸੋਇ" ।-ਕਰਹਿ ਅਰਜ 
ਤਿਸ ਗਧੇ ਚਢਾਵਹਿੰ, ਮੁਖ ਕਾਰੋ ਠਾਨਦਿੰ, ਪਿਖਿਂ ਲੋਇ। ਮੂੰਡ ਮੰਭਾਇ 
ਸਜਾਇ ਦੇਹਿ ਅਸ, ਯਾਂਤੇ ਇਨ ਸੈਂਗੀ ਨਹਿ ਹੋਇ-॥ ੯॥ ਸੈਂ ਰਾਵਰ ਕੇ 
ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਪੂਰਬ ਕਰਿ ਕੁਥੇਖ'"ਵਿਰਿ ਆਇ।ਅਰਜ਼ ਕਹੌਂ ਪਸ਼ਚਾਤ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸੁਭਾਇ।ਸੱਤਾ ਅਰੁ ਬਲਵੇਡ ਦਖਿਤ 
ਅਤਿ ਚਿਤ ਕੌ ਗਰਬ ਗਯੋ ਬਿਨਸਾਇ । ਭਏ ਰੈਕ ਰੋਗੀ ਬਹੁ ਆੜੁਰ 
ਹੋਤਿ ਦੀਨ ਜਿਸ ਕਿਸ ਪਹਿ ਜਾਇ॥੧੦॥ਭੂਲ ਛਿਮਾਪਨ ਕਰਹੁ ਗਰਜੀ| 
“ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਮਿਹਰ । "ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ । “ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ । ਬ੍ਰਿੰਛ। ਜਲ ਦੇ ਮੰਤਿਆ। 
“ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਜੀਵਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । “ਵਿਸਾਹ ਕੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ _ਕਰੇ 
ਤਾਂ । (ਅ) “ਮਹੁਰਾ” ਤੇ “ਮੁਰਦਾਰ ਜ਼ਖਮ” ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ 
ਸੈਈ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੯ਦੇਖਣਰੇ। "“ਖੇਫ ਰੂਪ । 



ਨਜ ਪਗ ਪੰਕਜ ਲੋਹ ਮਿਲਗੰਈਾਂ । ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭਿ ਸਭਾ ਸਹਤ ਤਬਿ 

ਉਪਕਾਰੀ ਬਡ ਲਖਜੋ ਸੁਭਾਇ। “ਇਤੋ ਖੇਦ ਕਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾ, ਜੇ ਹਮ 

ਕੋ ਤੂੰ ਕਹਤਿ ਬਨਾਇ। ਬਖਸ਼ ਦੇਤਿ ਤੁਵ ਬਾਕਨਿ ਤੇ ਹਮ ਬਿਨ 

ਹੈਕਾਰ ਭਏ ਲਖਿ ਪਾਇ॥ ੧੧ ॥ ਬਿੱਦਕਾਂ ਮਦ ਤੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਉਚਿਤ 
ਸਜ਼ਾਇ ਦਹਨਿ ਕੋ ਚੀਨ । ਕਰੇ ਨਿਕਾਸਨ ਗਰਬ ਹਰਨਿ ਕੋ ਅਬਿ ਤੱ 

ਡਿਨ ਕੀ ਰੱਛਕਾ ਕੀਨਿ । ਲੇਹ ਬੁਲਾਇ ਉਬਾਰੋ ਦੁਖ ਤੇਜੇ ਹੋਕਾਰ ਭਯੋ 

ਉਰ ਹੀਨ । ਲੌਹ ਪਾਇ ਕਰਿ ਤਪਤ ਅਗਨਿ ਕੰ। ਮ੍ਿਦੁਤ' ਗਹਹਿ`; ਸ 

ਲਖਹ ਪ੍ਰਬਈਨ॥੧੨॥ਤਬਿ ਲੱਧੇ ਹਰਖਤਿ ਨਰ ਭੇਜਜੋ ਸ਼ਰੀਸਤਿਗੁਰ ।ਢਗ 

ਲਏ ਬੁਲਾਇ । ਗਰ ਅੰਚਰ ਕਰ ਜੋਰਿ ਦੀਨ ਕਾਹ “ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖਦ 

ਸਖਦਾਇ ?। ਪਰੇ ਅਗਾਰੀ ਗਾਹ ਪਗ ਪੰਕਜ ਦ੍ਰਗ ਤੇ ਨਿਕਰਤਿ ਜਲ 
ਘਿਘਿਆਇ।ਛਿਮਹ ਛਿਮਹਪੁਕੁ ਹਮਹੁ ਆਪ ਅਬਿ ਕਰੀ ਉਚਿਤ ਇਹ 

ਦਈ ਸਜ਼ਾਇ%੧੩॥ਸ਼ੀਅਰਜਨ ਤਬਿ ਕਹਜੋ ਤਿਨਹੁ ਕਹ“ਸਿੱਖ ਲੱਧੇਕੋ 

ਭਾ ਉਪਕਾਰ । ਇਸਕੇ ਕਹੇ ਬਖਸ਼ ਤੁਮ ਦੀਨੇ, ਬਹੁਰ ਬਿਕਾਰ ਨ ਕਰਹੁ 

ਹੈਕਾਰ। ਅਧਿਕ ਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਨੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰ । 

ਤਉ ਛਿਮਾ ਇਸਨੇ ਕਰਿਵਾਈ ਨਤੁ ਦੁਹਲੋਕਨ ਕਸ਼ਟ ਹਜਾਰ"॥੧੪॥ 

ਪੁਨ ਲੱਧੋ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ ਕੀਨਸਿ “ਤਨ ਅਰੋਗ ਇਨ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇਹ । 

ਚਾਵਲਿ ਉਚਿਤ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਤਬਿ ਹੁਇ ਪੂਰਬ ਸਮਸਰ ਜਬਹਿ ਬਨੋਹੁ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਭਾਖਯੋ “ਇਨ ਦੋਇਨ ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਕਿਯ ਭਾ ਦ੪ ਦੇਹ। ਸੋ 

ਅਪਰਾਧ ਨਿਵਾਰਨਿ ਹੁਇਜਬਿ,ਮਿਟ/ੰਹਰੋਗ ਤਬਿਨਿਰਸੈਦੇਹੁ।੧੫॥ਜਸ 

ਮੁਖ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਭਾਖੀ ਤਿਸ ਤੇ ਗੁਰ ਜਸੁ ਕਰਹੈ ਬਖਾਨ । ਇਹ 

ਉਪਚਾਰ ਰੋਗ ਤਨ ਬਿਨ ਸੈ;ਹੋਹਿ ਸ਼ਗੀਰ ਸੁ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨ। ਤਬਿ ਲੱਧੇ 

ਦੋਨਹ ਸੈਗ ਭਾਖਜੋ “ਅਬਿ ਦੁਖ ਭੈਜਨਿ” ਕਰਹੁ ਸ਼ਨਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ 

ਨਾਨਕ ਬਰਨਹ ਗੁਰ ਬਨਿ ਤਾਂਰਯੋ ਜਿਨਹੁ ਜਹਾਨ॥੧ ੬॥ਭਿੰਨਭਿੰਨਪੁਨ 

ਪੰਚਹੰ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿਜ ਬਾਨੀ ਤੇ ਕੀਰਤਿ ਗਾਉ। ਹੁਇ ਨਿਸ਼ਕੱਪਟ ਗਰਬ 

ਕੋ ਪਰਹਰਿ ਸਭਿ ਸੈਗੜਿ ਮਹਿ ਬਹੁਰ ਸਮਾਉ । ਸੰਨ ਹਰ੧ ਜਨੁ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖ,ਦੁਖਦਾਰਿਦਉਰ ਸਰਬ ਬਿਲਾਉ। ਲ੍ ਦਖਕੌਜਨ ਮੱਜਨ 

੯ਲੋਹ। ਅੱਗ, ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਨਰਮ ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੁਖ ਭੋਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ( ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਸਰੋਵਰ) ਵਿਚ । %ਂਘਾ/--ਮਬਾਰ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੦੭) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸ ੪੫ 

ਕੀਨਹੁ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਿ ਭਾਉ॥੧੭॥ਸ਼ੀ ਅਰਜਨਕੇ ਪੁਨ ਹਇ 
ਸਨਮੁਖ ਠਾਂਦੇ ਭਏ ਸੁ ਦਰ੫ ਨਿਕੰਦ'।ਰੰਚਰ ਰਾਗਨੀ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿਚ 
ਕਰੀ ਵਾਰ ਉਰ ਧਾਰਿ ਅਨੰਦ।ਪੌੜੀ ਚਾਰ ਮਝਾਰ ਕਹੋ ਸ਼ੁਭ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਕੋ ਸੁਜਸ ਬਿਲੋਦ । ਹੁਤੀ ਜਥਾ ਮਤਿ ਤਥਾ ਕਥਜੋ ਤਬਿ ਹੋਨਿ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ 
ਸ਼੍ਰਾਰਬਾਵੇਦ ॥੧੮॥ ਇਕ ਇਕ ਪੌੜੀ ਚਤੁਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਿ 
ਕਹੀ ਬਨਾਇ।ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਰਤੱਖ ਅੱਗੂ ਥਿਤ ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਸਭਿ ਦਈ 
ਸੁਨਾਇ। ਭਏ ਪ੍ਰਮੋਨ ਵਾਰ ਕੋ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਖੇ ਲਿਖਵਾਇ। 
ਰੰਗ ਛੀਨ ਭਾ ਤਨ ਨਵੀਨ ਸ਼ੁਭ,ਲੋਕ ਬਿਲੋਕਿ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਇ॥ ੧੯॥ 
ਪਠਹਿ ਸੁਨਹਿ ਜੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੰਮਕਰਿ ਤਨ ਕੇ ਰੁਜ ਤਿਸਕੇ ਹੁਇ ਹਾਨਨਿਤ- 
ਘੁੰਤ ਨੇਮ ਕਰਹਿ ਮੁਖ ਉਚਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਹਿ ਮਹਾਨ । ਮਨ 
ਬਾਂਛਤਿ ਕੋ ਦੇਤਿ ਗੁਰੂ ਜਸੁ ਧਰਹਿ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਿ ਰੁਪ ਜੁ ਧਕਾਨ । ਅਸ ਕੋ 
ਵਸਤੁ ਜੋ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ਪਾਠ ਕਰੈ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਨ ॥੨੦॥ ਸਭਾ ਲਗੀ 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਤਬਿ ਲੱਧੇ ਕੀ ਉਪਮਾ ਬਡ ਕੀਨਿ । ਖੈਨ ਸਿੱਖਕ ਪਨ 
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਰਹਿਤ ਜਿਨਹ ਲਾਜ ਤਜਿ ਦੀਨ । ਕਰ ਨ ਸਕਹਿ ਕੋ 
ਕਰਮੋ ਸੁ ਐਸੇ; ਜਾਨੇ ਭਏ ਰਬਾਬੀ ਦੀਨ।ਦ੍ਰੋ ਪੁਰਿ ਬਿਖੈ ਕੁਬੇਖ ਦਿਖਾਯੋ 
ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਏ ਦੁਖ ਹੀਨ0੨੧॥ ਸਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿਮਰਨਿ ਸਤਿਨਾਮੁ 
ਕਾਰ ਮਹਾਂ ਕਰਬੇ ਉਪਕਾਗਇਨ ਦੋਨਹੁ ਬਿਨ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਧਿਕ ਸਮੋ 
ਬਿਤਾਵਹਿ ਲਖਹਿ ਨ ਸਾਰ । ਪੂਛ ਸੀਂਗ ਬਿਨ ਪਸੂ ਜਨਮ ਤਿਨ, ਆਏ 
ਬਾਦ ਬੀਚ ਸੰਸਾਰ । ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਦੂਤ ਗਹੇ ਦਿਵ, ਝ੍ਰਤਿ ਗਮਨਹਿਂ 
ਵ੍ ਕਰ ਝਗਰ ॥੨੨॥ ਪੁੰਨ;ਦਾਨ,ਤ੫,ਮਖ”ਕੋ ਕਰਿਬੋ,ਹੋਤਿ ਨ ਪਰਉ੫- 
ਕਾਰ ਸਮਾਨ । ਕਲਮਲ ਕਰਨੇ ਅਨਕਨਿ ਗੈਤੀ ਕ੍ਰਿਤਘਣ ਕੇ ਸਮ 
ਕੋਇ ਨ ਜਾਨ। ਰਹਨਿ ਅਹਿੰਸ,ਧਰਸ ਸਭਿ ਕੀਨੇ,ਹਿੰਸਾਕਰੇ ਪਾਪ ਪਹਿ- 
ਚਾਨ।ਯਾਂਤੇ ਨਿਤ ਚਿਤਵਹਿ ਉਪਕਾਰੂ ਧਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਠਾਠਿ” 
॥੨੩॥ ਨਰ ਸ਼ੁਭ ਸਭਾ ਸਭੇ ਸੰਨਿ ਸ਼੍ਰਨੱਨ“ ਗੁਰ ਬਾਕਨਿ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ 
ਕੀਨਿ।ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਠਾਨੈਂ' ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਿ ਹਿਝ ਚੀਨ। 
ਪੁਨ ਲੱਧਾ ਦਿਨ ਕੇਤਿਕ ਰਹਿ ਕਰਿ ਜਾਚੀ ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਕਰਿ ਦੀਨ , 
" ਹੇਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ । ̀  ਕ੍ਿਤਾਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਸੂਰਥਵਾਲਾਂ ਨੇ ।₹(ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੱਲ 
ਵਿਹ ਹੈ। “ਯੱਗ । “ਸ਼ੁਭ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫੌਨੀਂ ਸੁਣਕੇ । 



__ ਸਫਰ ਖ੍ਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੪੮ ] ਰਾਸਿ 3 । ਲੰਸੂ ੪੫, 

“ਦਾਸਠਿ ਦਾਸ ਦਯਾਨਿਧਿ ਜਾਨਹ ਅੰਗੁਨ ਕੇ ਸਮੇਤ ਗੁਨ ਹੀਨ'॥੨੪॥ 

ਗਮਨਜੋ ਉਰ ਹਰਖਤਿ ਗੁਰਜਸੁ ਦੀਰਘ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨ। ਸਗਰੇ ਨਗਰ 
_ਉਚਾਰਤਿ ਜਿਤ ਕਿਤ ਨਿਜ ਸਿੱਖਨਿ ਪਰ ਕਰੁਨਾ ਠਾਨਿ । ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਰਚਤਿ ਗਿੰਥ ਨਿਤ ਲਿਖਤਿ ਜਾਤਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਜਾਨ । ਰਾਂਗ 
ਬਸੈਤ ਬਨਾਇ ਸ਼ਬਦ ਸਭਿ ਲਗੇ ਵਾਰ ਕਰਿਬੇ ਸੁਖਦਾਨ॥੨੬॥ਪੰੜੀ ਤੀਨ _ 
ਉਚਾਰਨਿ ਕੀਨੀ ਸੂਪਕਾਰ ਤਬਿਹੂ ਚਲਿਆਇ। ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਭੋਜਨ ਅਬਿ 
ਤਯਾਰ ਹੈ ਰਾਵਰ ਕੀ ਜਿਮ ਹੋਇ ਰਜਾਇ” । ਹਿਤ ਅਹਾਂਰ ਕੇ ਆਦਰ 
ਕਰਿਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਟੇ,ਨ ਬਹੁਰ ਬਨਾਇ”। ਅਚਜੋ ਅਨਾਇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤਬਿ 
ਹੈ ਕਰਿ ਨਿਜ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਇਹੁ ਬਿਦਤਾਇ ॥੨੭॥ ਤਿਤਨੀ ਰਹੀ ਨ 
ਬਹੁਰ ਬਨਾਈ ਅਪਰ ਖਕਾਲ ਮਹਿ ਗੇ ਥਿਰਮਾਇ'। ਸੱਤੇ ਅਰ ਬਲਵੇਡ 
ਕਥਾ ਕੋ ਕੇਤਿਕ ਸਿੱਖ ਕਹੈਂ ਇਸ ਭਾਇ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਹਦੁਰ ਭਏ ਹੈ 
ਤਿਨਹ ਨਿਕਾਸੇ ਪੁਨਹੁ ਮਿਲਾਇ । ਸੋ ਮਿੱਥਕਾ ਇਮ ਲਖੀ ਜਾਤਿ ਹੈ 
6ਕੇ ਨਿਰਨੈ ਕੀਨਿ ਬਨਾਇਂ॥੨੮॥ਰਚੀ ਵਾਰ ਗੁਰ ਕੀਰਤਿ ਕੀ ਤਿਨ 

ਲਿਖੇ ਬੀਚ ਪੰਚੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹ । ਪੁਥਮ ਹਤੇਂ“ਜੇ ਕਹਤਿ ਕਤੋ£ ਇਮ, ਯਾਂਝੇ 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪਾਹਿ। ਨਹੀਂ ਸੈਦੇਹ ਕੀਜੀਏ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਿਚਾਰਹੁ 

ਮਨ ਮਾਂਗਿਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਥਾ ਸੁਨੋ ਚਿਤ 
ਉਚਣਹ ਨਾਂਹ” ॥ ੨੯॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਾਨ 
“ਗੁਣਾਂ ਤੈਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ । "ਚਾਰ ਟੋਰੀ । “ਫਿਰ ਨਗੀ' ਬਣਾਈ । “ਪਰਚ ਗਏ । `ਜੇ ਪਹਿਲੇ 
(ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ)ਹੁੰਵੇ।#ਤਾਂ ਕਿਵੇ' ਕਹਿੰਦੇ ਐਉਂ' ਭਾਵ ਪੰਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਮ/” ਉਦਾਸ ਨ ਹੋਵੇ! 

ਆਮਹਿਮਾੰ ਪੁਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਬਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਦੀ ਬੀ ਸੂੰਹ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਾਰ 
ਦੀ ੨੫ਵੀਂ ਪੜੀ ਵਿਚ ਛਾਈ ਲਧਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਸਿਖਾਂਵਿਚ 
ਲਿਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਸੇਗ ਪੰਜਵੀਂ ਘਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ 
ਵਿਸ਼ੇ ਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ “ਸਤੇ ਬਲਵੈਤ ਦੀ ਬਾਰ? ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਟੈਗਟ 
ਸ਼ੁਸਾਇਟੀ ਦ#ਦੈਕਟ ਨੰ:੩੯੧.-ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਦਾਭ”ਅਤੇ 'ਅਸ਼ਟ ਗੁਰ ਚਮਤਕਾਰ” ਭਾਗ ੧ । 

ਦੈ; 0) 

ਤਤ 



ਸ਼ੀ ਰ੍ਰ ਪ੍ਰੜਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੦੯) ਚਾਸਿ ੩। ਅ8 ੩੬, 
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ਰਚੀਹਿ ਨਵੀਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌ ਸੁਜਸ ਬਹ ਕੈ ਸੁਭਨੈਂਸੈਤ ਪ੍ਬੀਨ॥੩੦॥ ਪ੍ਬੀਨ॥੩੦॥ 
“ਸਮਹਨ ਕਰਿ ਸਤਿਨਾਮਕੋ ਨਰ ਤਨ ਬਾਦ ਨ ਖੋਦ।ਕਰੋ ਸਫਲ ਲਗਿ 

ਕੈ ਅਚਲ ਤਮ ਕੋ ਸਭਿ ਸੁਖ ਹੋਇ॥੩੧॥ਬਹੁਤ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਸੁਜਸ ਜੂਟਿ 
ਲਿਖਵਾਵਹਿੰ ਉਪਦੇਸ਼ਅਪਨੇ ਮਨ ਪਰ ਕਿਤਿਕ ਕਹਿ ਸਿੱਖੜਨਿ ਹਰਨ 
ਕਲੇਸ਼॥੩੨॥ਲਾਖਹ ਨਰ ਪਾਠ ਸੁਨਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਉਰਧਾਰਿ.ਛੋਡਿ 
ਸਕਲ ਜੋਜਾਲ ਕੋ ਹੋਏ ਭਵਜਲ ਪਾਂਰ॥੩੩॥ ਚੱਪਈ ॥ ਸੀ ਅਰਜਨ ਸਮ 

ਪਰਉਪਕਾਰੀ।ਹਯੋ ਨ ਹੈ;ਹੋਹਿ ਨ ਹਿਤਧਾਰੀ।ਦੋਨੋ ਬਡੇ ਜਹਾਜ'ਬਨਾਏ। 

ਭਰਿਭਰਿ ਪੁਰ ਸ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ॥੩੪॥ ਸ਼ੀ ਅੰਮਰਤਸਰ ਬਿਚ ਹਰਿਮੰਦਿਗ 
ਰਚਨ ਬਹੁ ਬਨਾਇ ਕਰਿ ਸੁੰਦਰ । ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿ ਦੂਜਾ। ਨਿਜ 
ਥਲ ਬਿਤ ਕਰਿ ਠਾਨੀ ਪੂਜਾਂ ॥ ੩੫॥ ਇਨ ਦੋਨਹੁ ਕੇ ਆਸ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕੈ । 
ਕਰਤਿ ਜੀਵਕਾ” ਬਹੁ ਸੁਖ ਪੈ ਕੈ । ਇਮ ਇਸ ਲੌਕ ਭਲਾ ਬਹ ਕੇਰਾਂ । 
ਕਰਜੋ ਗਰ ਅਰਜਨ ਹਿਤ ਹੇਰਾ॥੩੬॥ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਹਿਂ ਸੁਧਾਸਰ ਮੱਜਹਿੰ 
ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਸਭਿ ਹੀ ਭਜਹਿੰਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਮਹਿੰ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਏ। ਕੌਧੋਂ 
ਬੈਠਿ ਸਨਹਿੰ ਮਨ ਲਾਏ ॥੩੭॥ਅਘ ਕੌ ਤਜਿ ਕਾਰ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਲੀਨਾ । 
ਇਮ ਪਰਲੌਕ ਭਲਾ ਗਰ ਕੀਨਾ। ਯਾਂਤੇ ਇਨ ਸਮਸਰ ਉਪਕਾਰੀ।ਅਪਰ 
ਨ ਸਨਜੋ ਨ ਕਬਹੁੰ ਨਿਹਾਰੀ॥੩੮॥ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਨ ਖਾਨੀ।ਪਰ- 
ਉਪਕਾਰ ਰੈਨ ਦਿਨ ਠਾਨੀ।ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਿਨ ਕੇ ਪਗ ਨਮੋਕਰਹੁ ਸਹਾਇ 
ਅੰਤ ਕੇ ਸਮੇ ॥੩੨੯॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਰਾਮੇ“ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਤ” 
ਪੂਰ ਬਰਨਨੇ ਲਾਮ ਪੰਚ ਢੱਤਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਤ ॥੪੫॥ 

੪੬, [ਕਾਨ੍ਹਾ, ਪੀਲੋ, ਆਦਿ ਭਗਤ ਆਏ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿਦ' ਹੋਇ ਲੱਧਾ ਗਯੋ ਪਰ ਲਹੌਰ ਕੀ ਓਰ । ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 
ਜਾਇ ਕਰਿ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਜੋਰਿ॥੧॥ਸ੍ਰੋਯਾਛੰ ॥ ਕਰਹਿ ਪਰਸਪਰ ਨਮੋ 
ਭਾਉ ਧਰ ਬੁਬਰਹੈ ਕੁਸ਼ਲ ਬਹੁਰ ਗੁਰ ਗਾਥ। “ਕਿਮ ਖਘਰਚਤਿ ਸਿੱਖਯਨ 
ਟ ਦਰਸ਼ਨ,ਕਿਸ ਥਲ ਬੈਠਤਿ ਹੈ ਜਗ ਨਾਥਨੈਤੁਮ ਚਲਿ ਗਏ ਪ੍ਰਸੈਗ 
ਭਯੋ ਕਿਮ, ਕਹਨੋ ਕਹਾਂ'ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਾਬ!ਕੌਨ ਬੇਸ”ਤੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਥਮ 
ਗੁਰ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਜਥਿ ਟੇਕਯੋ ਮਾਬ॥॥੨॥ਲੱਧੇ ਕਹਯੋ“ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਕਹਿ ਹੋਂ 

"ਗਾਵ ਭਾਵ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾੰਹੋਬ ੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਰਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ , _੧(ਸਿੱਖ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦਾ 
ਨਿਰਬਾਹ (ਆਤਮਕ ਅਥਵਾ ਸਰੀਰਕ) । ₹ਕੀਰ ]ੰ "ਫੇਖ । “ਘਸ-ਸਗਿ। __ 

= ਗੀ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੧੦) ਰਾਸਿ ੩ । ਅਸੂ ੪੬, 
ਲਾਸ ਆ << 

ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਗੁਨ ਬਿਸਥਾਗਿਏਕ ਜੀਹ ਕਯਾ ਬਪਰੀ ਸਮਰਬਉਚਰੇ 
ਜਾਇ ਨ, ਧਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰ" । ਨੀਰਧ ਸੇ ਰੈਭੀਰ ਧੀਰ ਧਰਿ ਸਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ 
ਛਬੀਲੇ ਚਾਹ ਕਰਤਿ ਉਧਾਰਨਿ ਨਰਨਿ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਇਹ ਤੋ ਸਦਾਬਰਤ 
ਬਿਵਹਾਰ'॥੩॥ਗੁਨ ਅਨਗਿਨ,ਕਤਾ ਗਿਨਤੀ ਭਨਿ ਹੋਂ, ਇਕ ਗੁਨ ਪਿਖਿ 
ਮੈਂ ਹੁਇ ਬਲਿਹਾਗਧਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਕਰਨਾ ਕਲਿਤ' ਰ 

ਸਕਾਰ॥੪॥ਅਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਜਿ ਬਾਨੀ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਤੇ ਕਰਿ 
ਇਕ ਥਾਇ। ਤਿਸਹਿ ਮਿਲਾਇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਦਾਇ ਜਿ ਰਚਤਿ ਰਚਿਰ 
ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਸੁਖਦਾਇ । ਠਟਜੋ ਚਹਾੰਤਿ ਹੈ' ਬੀੜ ਬਡੇਰੀ ਬਨਹਿ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਛਬਿ“ ਪਾਇ। ਆਪ ਅਛਤ“ ਅਰ ਪਾਛੇ ਕਲਿ ਮਹਿ ਜਿਸਕੋ ਪੀਠ 
ਸੁਨਿ ਮੋਹ ਨ ਸਾਇ॥੫॥ਗਾਡੀਮਗ! ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਾਰੀ ਮਨੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁੰਗ” 
ਛਬਿ ਧਾਰ । ਪਠਤਿ ਸੁਨਤਿ ਮਨ ਦਵਤਿ ਸੁਚਿਤ ਹੁਇ' ਸ਼ੁਭ ਕੱਲਯਾਨ 
ਬਤਾਇ ਸੁਖਾਰਿ । ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਿ ਸਤਿਨਾਮ ਸਖਾਰੇ ਸਕਲ ਸਖਨਿ ਲਹਿ 
ਸ਼੍ਰੇਯ'"ਉਦਾਰ"'।ਕਰਾਮਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਸ ਮਹਿ ਨਿਤ ਕਰਤਿ ਗੁਰੂ ਅਬਿ 
ਇਹ ਉਪਕਾਰ ॥ ੬ ॥ ਭਗਤ ਸਰਦ ਆਵਤਿ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਢਿਗ/,ਸੋ ਬਾਨੀ 
ਨਿਜ ਨਈ ਬਨਾਇ । ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਬਦ ਬਿਚ ਰਾਗ ਗੁਰਨਿ ਕੇ ਪੀਂਛੇ ਭਗਤ 
ਅਪਨਿ ਲਿਖਵਾਇ।ਲਿਖਜੋ ਗਯੋ ਬਹੁਹਤਨਕ""ਰਹਨੋ ਅਬਿ ਇਸੀਖਯਾਲ 
ਮੰਹੋ ਗੁਰੰਬਰਮਾਇ''॥੫ਰਿਮਹਿੰ ਲੱਧੇ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿਜ/ਹ 
ਕਹਿ ਭੀ ਬਿਦਤਾਇ॥੭॥ ਲਵਪਰ ਤਿਸੀ ਸਮੇਂ ਮਹਿ ਹੋਤੇ ਚਤੁਰ ਭਗਤ 
ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਮੜਾਰ । ਇਕ ਕਾਨ੍ਹਾਂ ਛੱਜੂ ਕਹਿ ਦੂਜੋ ਸ਼ਾਹਿ ਹੁਸੈਨ ਸੁ ਪੀਲੋ 
ਚਾਂਗਬਿਥਰਜੋ ਗੁਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਗਰ ਮਹਿੰ,ਇਨਹਿੰ ਸੁਨਜੋ ਤਬਿ ਸਰਬ 
ਪ੍ਰਕਾਰ । ਭਗੜਨਿ ਬਾਨੀ ਲਿਖੀ ਗ੍ਰਿੰਥ ਮਹਿ” ਇਮ ਸੁਨਿ ਇਨ ਕੈ ਛੋਭ 
ਉਦਾਰ'” ॥ ੮ ॥-ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਾਪ 
੧ਹਜ਼ਾਰ (ਜੀਭ) ਧਸੰਰੋਆਂ ਬੀ । ”ਸਮੁੱਦਫਤ । “ਸਦ ਵਰਤਦ। ਹੈ ਵਿਹਾਰ (ਅ) ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ 
ਦ। ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਰੜ ਹੀ ਲਗ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਏਕ੍ਰਿਪਾ ਸਹਤ । “ਸੋਭਾ । $ਆਪਣੇਂ ਹੋਦਿਆੰ । . 
“ਭਾਵ ਸੁਖੱਲਾ ਗਾਹ। ਦਉੱਚਾ। ੯ਸਾਵਧਨ ਹੋਕੇ । “ਮੁਕਤੀ । "ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । "”ਬੋੜਾਂ । 

__ "੨ਪਰਚ ਰਹੇ ਹਨ । "ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਹੋਇਆਂ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਖ ਸੂਚਜ। (੨੧੧੧) ਰਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੪੬ 
ਮਹਾਨ । ਸਮਤਿਵੈਤ, ਸਰਬੱਗਯ, ਸਧੀਰਜ,ਸਦ ਗੁਨ" ਕਹਿੰ ਲਗਿ ਕਰੇ 
ਬਖਾਨ । ਅਪਰ ਭਗਤ ਜੇ ਸਰਬ ਹਕਾਰੇ, ਹਮਹਿੰ ਹਕਾਰਨਿ ਕਹੋ ਨਹਿ 

ਠਾਨਿ।ਇਹ ਕਜਾ ਕੀਨਿ-ਬਿਚਾਰੰਤਿ ਚਿਤ ਮੈਂ ਭਏ ਸੈਦੇਹ ਕੁਛਕ ਰਿਸ- 
ਵਾਨ॥੯॥ਦਇਕ ਦਿਨ ਚਾਂਰੋਂ ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ ਇਸ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਹਿਤ ਕਰਤਿ 
ਉਚਾਰ । ਬਨਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਰਥ ਗਿਨੋ ਗਏ ਜੇ ਭਗਤ 
ਉਦਾਰ। ਸਗਲ ਜਗਤ ਮਹਿ ਇਹੁ ਬਿਸਤੀਰਹਿ ਜਿਮ ਸਿੱਖੀ ਜਹਿੰ ਕੀਹ 
ਬਿਸਤਾਰ । ਹਮਹੋ ਨਾਮ ਲਿਖਜੋ ਨਹਿ ਜੇ ਤਹਿ ਬਿਦਤਹਿ ਨਹਿ” ਪਾਛੇ 
ਮੈਸਾਰ॥੧੦॥ਇਸ ਕੋ ਜਤਨ ਕਰਹੁ ਜਿਮ ਹੋਵਹਿ,ਅਪਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਵੋ 

ਤਾਂਗਿਕਾਨੋ ਭਨਨੋ“ਕੌਨ ਸੁਧਿ ਲੜਾਯੋ ਪ੍ਰਥਮੈ ਨਿਰਨੰ ਕਰਿ ਲਿਹੁ ਤਾਂਹਿ 
ਕਹਿ ਪੀਲੌਂਲੱਧਾ ਸਿਖ ਇਕ ਹੈ,ਗਾ ਉਪਕਾਰ ਹੇਤੁ ਗੁਰ ਪਾਹਿ । ਤਿਸਨੇ 
ਦੇਖਤਿ ਸੁਨਜੋ ਪ੍ਰਸੇਗ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨਸਿਪੰਮਿੱਥਯਾ ਨਾਂਹ ॥੧੧॥ਸ਼ਾਹੁ 
ਹੁਸੈਨ ਭਨਜੋ “ਤਿਹ ਸਿੱਖ ਕੋ ਬੂਝਹੁ ਅਪਨਿ ਹਦੂਰ ਬੁਲਾਇ । ਬਹੁਰ 
ਉਪਾਵ ਕਰਹਿ ਜਿਮ ਹੋਵਹਿ ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁ ਦੇਯ ਸੁਨਾਇ।ਤਬਿ ਛੱਜੂ 
ਨੇ ਦਾਸ ਪਠਾਯੋ ਲੱਧਾ ਕਰਜੋ ਅਵਾਹਨਿ" ਜਾਇ । ਗਮਨਜੋ ਭਗਤਨੇ ਕੇ 

ਢਿਗ ਹਰਖਤਿ,ੰਮਲਜੋ ਚਰਨ ਪਰ ਸੀਸਨਿ ਵਾਇ॥੧੨॥ਕਹੁਲੱਧਾ|ਸਤਿ- 

ਗੁਰੁ ਬਾਰਤਾ ਕਿਸ ਪਰਚੇ ਮਹਿੰ ਦਿਵਸ ਬਿਹਾਇਂ । ਕਯਾ ਦੇਖੋ ਤੈਂ ਤਹੀ 
ਜਾਇ ਕਰਿ ਸੋ ਹਮ ਕੋ ਸਭਿ ਦੇਹ ਸੁਨਾਇ”ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਕਹੀ ਸਰਬ 
ਤਿਨ “ਅਥਿ ਬਾਨੀ ਕੋ ਰਹੇ ਬਨਾਇ।ਰੈਨ ਦਿਵਸ ਹੁਇ ਇਸ ਕੇ ਤਤਪਰ 

ਨਾਨਾ ਭਾਂਤਿਨਿ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਇੰ॥੧੩॥ ਪੰਚ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਪ੍ਰਥਮ ਲਿਖਤਿ 
ਹੈਂ ਤਿਨ ਪੀਛੇ ਸਭਿ ਭਗਤ ਲਿਖਾਇੰ । ਆਦਿ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਤੱਛ ਹੋਇ ਕਰਿ 
ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਜ ਦੇਤਿ ਬਨਾਇ । ਗਨ ਰਾਗਨਿ ਮਹਿ ਲਿਖਤਿ ਜਾਤਿ 
ਬਹੁ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿ ਨਾਇ । ਬਨਜੋ ਗ੍ਰਿਥ ਬਡ ਜਨੁ ਜਹਾਜ ਹੈ 
ਭਉਜਲ ਤੇ ਪਾਰ ਜੁ ਉਤਰਾਂਇ॥੧੪॥ਬਹੁਤ ਬਨ4; ਕੁਛ ਰਹਮ ਤਨਕ 

_ਅਬਿ, ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਖੈ ਹੁਇ ਤਯਾਰ/ । ਸੁਨਿ ਕਾਨ੍ਹਾਂ ਪੂਛਨਿ ਪੁਨ 
ਲਾਗੜੋਭਗਤ ਆਗਵਨ ਕਿਸੂਪ੍ਰਕਾਰ?ਗੁਰੂਹ ਅਵਾਹਨ ਤੇ ਸੋ ਆਏ/ੰਕਯੋਂ 
ਅਵਾਹਨ ਬਿਨ ਤਿਸਬਾਰ”ਊਕੌ ਦਰਸਤਿ ਹੈ ਤਿਨ ਸਰੂਪਕੋ, ਕਿਤਬੈਠੈਂ 

੧ਸੇਸ਼ਟ ਗੁਨ । “ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ। ਨਹੀਂ (ਸਾਡਾ ਨਾਮ) । “ਸੱਢਿਆਂ । ̀ ਤਿਸੇ ਵੇਰੀ। 



__ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾਘ ਸੂਰਜ । 4 ਐੈਪੈਕਸੇ ਰਾਸਿ 3। ਮੰਸ ੪੬, 

_ਇਿ੍ਹ ਸਕਲ ਉਚਾਰ'॥੧੫॥ ਲੰਧੈ ਭਨਯੋ “ਕਾਂਤ ਭਏ ਗੁਰ ਬਨ 
ਵਹਿਰ ਸੁ ਡੋਰਾ ਲਾਇ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਬਖਾਨਜੋਂਲ ਤਬਹਿ ਭਗਤ 
ਆਏ ਸਮੁਦਾਇ।ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੋੱ' ਕਰਿ ਸੈਬਾਦਸ਼ਤ ਭ ਪੁਨ ਗੁਰਦਾਸਸਰੂਪ 
ਦਿਖਾਇ। ਤਿਸ ਢਿਗ ਕਹਤਿ ਲਿਖਤਿ ਸੋ ਜਾਵਹਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਥਿ ਲੋ 
ਲਿਖਵਾਇ” ॥੧੬॥ ਇਮ ਕਹਿ ਲੱਧਾ ਗਯੋ ਸਦਨ ਕੌ ਪੁਨਹਿ ਪਰਸਪਰ 
ਕਰਤਿਬਿਚਾਰ/ਬਿਨਾ ਹਕਾਰਨ ਤੇ ਸੋ ਪਹੁੰਦੇ, ਤੁਮ ਭੀ ਚਲਹੁ ਸੁ ਇਸੀ 
ਪ੍ਰਕਾਰਨਿਜਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀਗਿੰਥ ਚਢਾਵੋ ਰਹੈ ਨਾਮ ਥਿਰ ਜਗਤ ਮਝਾਗਮਨ 

_ ਆਸ਼ੈ ਕੌ ਸਭਿ ਹੀ ਜਾਨਹਿੰ ਲਿਖਵਾਵਹ ਕਹਿ ਸਬਦ ਮੜਾਂਰ॥੧੭॥ਇਮ 
ਸਲਾਹ ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਕਾਨਹਾ ਅਸਵਾਰ। ਤੀਨਹੁੰ 
ਅਪਰ ਗਮਨ ਕੌ ਠਾਨਜੋ ਜਿਨ ਕੇ ਉਰ ਕੁਛ ਕੁਛ ਹੈਕਾਰ । ਪੰਥਜਾਮਨੀ 
ਏਕ ਬਿਤਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰੀ ਮੜਾਰ । ਆਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ, ਮਾਨ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ',ਪਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ॥੧੮॥ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸੰਦਰ ਕੇ ਅੰਦਰ 
ਸ੍ਰੀ ਗਰ ਸ਼ੋਭਤਿ ਬਹੁ ਤਿਸਕਾਨਗਲਖੇ ਮਾਨ ਜੁਤ ਭਗਤ ਆਗਵਨ ਆਰੀ 
ਠਾਂਢੇ' ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਖੋਦਨ ਠਾਨਿ ਪਰਸਪਰ ਹਰਖਤਿ, ਕਹਿ ਬੈਠਾਰੇ 
ਸਭਿ ਹਿਤ ਨਾਲਗਸ਼੍ਹੀ ਅਰਜਨ ਸਾਦਰ ਕਹਿ ਮਾਧੁਰ “ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਰਨਾ 
ਕੀਨਿ ਬਿਸਾਲ ॥ ੧੯॥ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਿ ਕ੍ਿਤਾਰਥ ਕੀਨਸਿ, ਪਰਮਾਰਥ 
ਮਨ ਭੀਨਸਿ ਨੀਤਿ । । ਬਿਚਰਹੁ ਨਰਨਿ ਉਧਾਰਨਿ ਕਾਰਨ, ਕਰੇ ਨਿਹ” 
_ਰਨਿ ਹੁਇ ਸੁਖ ਚੀਤ । ਮਿਲਹੁ ਸਧਾਰਨ ਮੋਹੁ ਬਿਦਾਰਨ', ਦਾਰੁਨ ਦਖ 
ਟਾਰਨਿ ਕੀ ਗੰਤਿ।ਤਾਰਨ ਤਗੰਨ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਨ, ਜੀਤ ਬਿਕਾਰਨੇ 
ਤੇ ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ' ॥੨੦॥ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਆਪ ਆਗਵਨੂ ਗੁਰ ਭਵਨੂ' ਮਿਲਿ 

_ ਕਰਿ ਸਮੁਦਾਇ $? । ਸਭਿ ਮਹਿ ਅਧਿਕ ਹੈਕਾਰੀ ਕਾਨਾ ਕਾਨਿ ਸੁਨਤਿ 
ਜਸ ਮਨ ਉਮਗਾਇ। 'ਆਵਨਿ ਹੇੜ ਨਿਕੋਤ ਕਿਥੋ ਤਮ ਹਮਰੋ ਭਯੋ 
ਲਖਹੁ ਇਸ ਭਮਇ। ਸੁਨਜੋ ਤਹਾਂ ਬਡ ਰਚਯੋ ਗ੍ਰਿੰਥ ਜੀਬਾਨੀ ਪੰਚ ਗੁਰੁਨਿ 
ਬਨਾਇ॥੨੧॥ ਗਨ ਭਗਤਨਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਏ ਸਭਿ ਰਾਗਨ ਕੇ ਬਿਯੋ 
ਬਨਾਇ4ਤਿਨ ਸਭਿ ਕੇ ਨਹਿੰ ਦੇਹ ਗ੍ਰੋਹ ਅਬਿ,ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ 
ਬਹੁ ਬਾਇਬਾਦ ਰਹੈ' ਠਾਨਤਿ ਬਹ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨ ਚੀਨਿ ਸਕਹਿੰਸਮ- 
੨੨੬੨ ੨=ਰ-=ਿ< ੬੨੩੬ << << = ਤਤ 

ਨਾਲ । "ਖਬੈਂ । "ਸਾਧਾਰਣ ਦਿਲਕੇ ਮੋਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ । ੨ ਲਟ ਕਰਲ 
 ੯੫੦੦੦੧- ਜੀ ਬਿ ਆਸ 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੧੩) ` ਅਜ ੩ । ਬੰ 9; 
॥੨੨॥ ਹਮ ਦ ਰਸ ਪੀਵਤਿ ਬਿਦਤ ਸੁ ਬੀਵਤਿ' ਜਗਤ 
ਮਬਾਰ । ਜਾਨਹਿਂ ਰਾਉ ਰੋਕ ਮਹਿ ਸਗਰੇ ਮਾਨਹਹਿਂ ਬਚਨ ਚਰਨ ਸਿਰ 
ਧਾਰਿਆਗਜਾ ਲਥੈਂ' ਬੇਦ ਸਮ ਹਮਰੀ;ਕਰਿ ਨਹਿ ਸਕਹੈ ਕੋ ਹਟਕਾਰ'। 

_ ਇਮ ਬਿਸਤਰਤਿ ਸਜਸ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ, ਤੁਮ ਕਯਾਂ ਨਹਿ ਜਾਨਤਿ 
ਇਹ ਸਾਰ॥੨੩॥ਬਾਨੀ ਲਿਖੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੇ ਹੁਇਗੇ,ਹਮ ਜੀਵਤਿ ਕੀ ਸੁਧਿ 
ਨਹਿ ਲੀਨਿ । ਜੇ ਹਮਰੇ ਤੁਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਹੁ ਨਹਿੰ; ਕਿਮ ਪ੍ਰਮਾਨ” ਹੁਇ 
ਰ੍ੰਥ ਨਵੀਨ। ਸੁਨਹਿਂ ਨ, ਪਵਹਿਂ ਨ, ਕਹਯੋ ਨ ਮਾਨਹਿੰ, ਲਿਖਹਿੰ ਨ ਜੇ 
ਨਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਯਾਂਤੇ ਨੀਕੀ ਬਾਤਿ ਨ ਕੀਨਸਿ ਤੁਮਹੋ ਜਗ ਗੁਰ, 
ਲੀਜਹੁ ਚੀਨਿ॥੨੪॥ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ “ਹਮ ਬਾਨੀ ਜਿਤ ਕਿਤ ਹੁਤੀ 
ਕਰੀ ਇਕ ਥਾਇ ਬ੍ਰੰਦ ਭਗਤ ਸੋ ਲਖਿ ਕਰਿ ਆਏ ਤਿਨ ਸੋਂ ਕਹਜੋ ਸੁ 
ਹਮ ਸਮੁਬਾਇ । ਗੁਰਬਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਨਾਈ ਦੇਖਿ ਮਿਲਤਿ ਕੋ ਦਈ __ 
ਲਿਖਾਇ।ਤੁਮ ਅਬਿ ਆਏ ਕਰਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਜ ਸਨੈ' ਉਚਿਤ ਤਬਿਲੋਹਿੰ 
ਚਢਾਇ॥੨੫॥ਬ੍ਹਮ ਗਯਾਨ ਕੌ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ ਸੁਨਿ ਕਾਨ੍ਹਾ ਉਰ ਹਰ- 
ਖਤਿ ਹੋਇਂ੧ਜਾਨਕੋ-ਗੁਰੁ ਅਨੁਸਾਰਿ ਹਮਾਰੇ; ਮੈਂ ਕਾਂ ਲਘ ਹੋਂ ਲਖਹਿ 
ਨ ਜੋਇ%ਬਾਨੀ ਕਰੇਂ ਬਨਾਵਨ ਅਪਨੀ ਬ੍ਹਮ ਗਜਾਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਪਰੋਇ। 
ਬਿਦਤਹਿ ਜਿਤ ਕਿਤ-ਚਿਤ ਇਮ ਚਿਤਵਤਿ ਬੋਲਯੋ ਸਬਦ ਅਹੈਬ੍ਰਹਮ" 
'ਸੋਇ॥ ੨੬॥ ਕਾਨ੍ਉ ਵਾਚ] ॥ 

ਓਹੀ ਹੇ ਮੈਂ ਓਹੀ ਰੇ । ਜਾੰਕਉ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭਿ ਗਾਵੈ ਖੋਜਤਿ ਖੋਜ ਨ 
_ਕੋਈ ਹੇ । ਜਾਕੇ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵੈ', ਸੇਵੈ” ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਰੇ । ਬੂਹਮਾ ਬਿਸਨੁ 
ਖ਼ੰਹੇਸ਼ ਅਰਾਧਹਿ ਸਭਿ ਕਰਦੇ ਜਾਕੀ ਮੇਵਾ ਹੈ । ਕਹਿ ਕਾਨ੍ਹਾਂ ਅਸ ਮਮ 
ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਪਦੇਪਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾਂ ਰੇ ॥ ੧ ॥ 

ਸੈਯਾ ਵਢ॥ ਇਮ ਆਸ਼ੈ ਜਿ ਅਪਨ ਜਨਾਯਹੁ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਦੀਨਿ 
ਹਟਾਇ।£ਹਮਰੇ ਇਹੁ ਪਰਮਾਣ ਨ ਹੁਇ ਹੈ,ਪਣੈ' ਸਿੱਖ ਹੈਕਾਰ ਬਢਾਇਂ। 
ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ, ਤਉ ਨਰ ਕਲਿਕੇ ਬਿਗਰਹਿੰ ਲਗਹਿ ਬਿਕਾਰਨਿ ਧਾਇ”। 
ਗਤਿ ਕਿਤ ਰਗੱ”ਨਰਕ ਹੁਂਇਪ੍ਰਾਪਤਿ,ਯਾਂਤੇਹਮਨਹਿੰਇਸੈਚਢਾਇੰ॥੨੭॥ 
_ਇਸ ਪਰ ਸੂਨਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹਮਾਰੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਕਾਨ ਅਰੁ ਸਮਾਨ”। 
“ਪਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ । “ਹਟਾਵਣ । ਯੋਗ । "ਮੈ ਕਿਆ (ਕੋਈ) ਛੋਟਾ (ਭਗਤ) ਹੱ 
ਪਉ) ਨਹੀਂ ਜਦ (ਅ) ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲਖ ਲੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਤਾਂਤੇ । “ਸੈ ਬ੍ਹਮ 
ਹਾਂ। $ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਧਾਕੇ ਲੱਗਣਗੇ । ”ਮੁਕਤੀ ਤਾੰ ਕਿਤੇ ਰਹੀ । ਦਇਕੇ ਜਿਦੇ ਹਨ । 

₹ਪ-ਜੋਦਿ । 1੫:=ਕਾਨ੍ਹੋ ਵਾਚ । 



ਰਾਸਿ ੩। ਸੂ 8੬, _ 

1 ਬੋਝ ਬਧਹਿ,ਬਡ ਮਾਨ।ਪਿੱਤ 
( ੨੧੧੪ 

ਗਰਹਨ ਕਰਿ ਛ 
੍ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । 

ਮੋੜਾਤੀ% ਖਾਇ 

ਰ ਬਿਕਾਰੀਂ” ਜੇ ਨਰ ਬਿਬ ਲਗੈ ਅਤੀਸਾਰ' ਮਹਾਨ । ਪੁਸ਼ਟ ਹੌਨ 
ਗਤਿ” ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਇ ਨ ਰੋਗੀ ਕਸ਼ਟ ਨਰਕ ਪਹਿਚਾਨ॥੨੮॥ਸੁਖਤੋਰਹਜੋ 
ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਯਾਂਤੇ ਹਮਰੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਨ।ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਾਨ ਪਿਰਤ ਕੌ 
ਲੇ ਕਰਿ ਮਿਸ਼ਗੇ ਭਗਤਿ“ ਮਿਲਾਵਨ ਠਾਨਿ । ਸਖਦਾਯਕ ਸਭਿ ਨਰ ਕੌ 
ਸਜ ਬੀਤ ਗਰ ਜਲਾਲ ਉਰ ਮਹਿ 

ਤੇ ਕਹੈ ਦਾਸ ਦਾਸਾਨਿ"॥੨੯॥ਇਹ ਮਤ ਹਸਰੋ ਮਿਲੋ ਨ ਤੁਮ 
ਰਥ ਇਥ ਕਮ ਦਹ ਲਆਇ। ਸਬਦ ਕਰੋ ਲਹ ਨ 

ਆ੫ ਲਿਖਹੁ ਕਿਤ ਥਾਇ । ਗੁਰ ਘਰੁ ਨੰਮੁ ਥਾਨ ਮਹਿ 
'ਜਾਨਹ ਨਮ ਹੋਹ ਸੌ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਜਾਇ'। ਉਰੋ ਸਦਾ ਕਾਸੇ ਕੋ ਪਾਵਹਿ, 
ਬਾਯ ਆਦਿ ਤੇ ਮੈਕਟ ਪੰਇ” ॥੩੦॥ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸਨੌ ਜਬਿ ਗੁਰ ਕੇ 
ਉੱਤਰ ਵੁਰਯੋ ਨ,ਰਹਯੋ ਬਿਚਾਗਸਭਾਂ ਬਿਖੈ ਖਿੜ ਕਰਿ ਰਿਸਧਾਰੀ ਲਾਲ 
ਬਿਲੌਂਚਨ ਕਰਿ ਤਿਸ ਬਾਂਰ । “ਸਭਿ ਮਹਿ ਕਰਜੋ ਨਿਰਾਦਰ ਮੇਰੋ, ਆਯੋ 

_ਲਖਿ ਨ ਕਰਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ । ਜੁਕਤਿ ਉਕਤਿ ਕਰਿ" ਸਬਦ“ ਹਟਾਯਹੁ 
ਸਭਿ ਬੇਦਨਿ ਕੋ ਜਿਸ ਮਹਿੰਸਾਰ॥੩੧॥ਕਹਤਿ ਭਯੋ“ਅਬਿ ਸਹਹੁਸ੍ਰਾਪ 
ਮਮ ਤਿ੍ਸਕਾਰਨਿ ਕੋ ਲਿਹੁ ਫਲ ਪਾਇ। ਤੁਮਰੋ ਹੋਇ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤਿਸ਼ੈ 
ਤਰਕਨਿ ਘਰ ਡੇ ਮਿਲਹਿ ਸਜ਼ਾਇ । ਜਿਹ ਸਜ਼ਾਇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸ਼ਹਿੰ 

ਪਰਹ ਰਿਪਨ ਬਜਿ ਜੇ ਦੁਖਦਾਇ। ਸਤ ਬਨਿਤਾ ਸੋਂ ਮਿਲਨਿ ਨ ਹੋਵਹਿ 

ਅੰਤ ਸਮੋ ਐਸੋ ਬਨਿ ਜਾਇ”॥੩੨॥ ਸਨਿ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੀ- 
ਇਸਨੇ ਦੀਨਹੁੰ ਸਾਂਪ ਉਦਾਰ । ਪਰਥਮ ਮਾਨ ਧਰਿ ਆਵਨਿ ਕੀਨੋ ਭਗਤ 
ਆਪ ਤੋ ਅਲਪ ਬਿਚਾਰਿ" । ਸ਼ਬਦ ਭਨਜੋ ਅਹੈਕਾਰ ਮਹਾਂ ਜੁਤਿ ਪਢਹਿ 
ਸਨਹਿ ਸੁ ਕਰਹਿ ਹੈਕਾਰ । ਅਮਿਲ ਜਾਨ ਕਰਿ ਦਯੋ ਹਟਾਇ ਸੁ ਇਸ 
ਨੇ ਕਰਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਖਕਾਰ॥੩੩॥ ਹਮ ਜੇ ਸ੍ਰਾਪ ਦੇਹਿ ਨਹਿੰ ਇਸ ਕੌ ਅਵਰ 
ਜਾਇਗੋ ਦੀਰਘ ਮਾਨ"ਗਨ ਭਗਤਨਿ ਕੇ ਅਲਪ ਜਾਨਿਬੈ ਜੈ ਨ ਮਿਲ 
'ਬਲਗਮ ਵਾਲਾ, ੧ਗਰਮ ਠੂਪੀ 
ਹੋਗ/'ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਯੂਪੀ ਮੁਕਤੀ“ਡਗਤੀ ਰੂਪ ਮਿਸਰੀ£ਦਿਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਹੈਬਹਮਾਂ ਵਸੇ ਮੋ 

ਅਖ ਮੈ” ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾ[ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤ ਹੈ)” ਸੇ(ਗੁਦੂ ਘਰ ਨਾਲ)ਮਿਲ ਜੱਦਾਹੈ।/ਉਕੜੀ 
ਜਕਤੀ ਗਾਵ ਟਾਲਮਟੋਲੇ ਕਰਕੇ।੯(ਮੇਰਾ)ਸ਼ਬਦ ੧੦ਸਿਧਾਂਤ "(ਕਬੀਰ ਆਦ)ਭਗਤਾਂਨੂੰ ਆਪ 

ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਬਕੇ। "”ਬਹੁਤਾ ਹੈਂਕਾਰ ਨਾਲ ਆਫਰ ਜਾਏਗਾ । #ਪ=ਕਿਧੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੨੧੧੫) ਰਸ 3। ਅੰਸੂ 8੭. 

ਢਲ ਇਸੇ ਮਹਾਨ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਉਰ, ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ, “ਹਮ ਲਹੌਰ 
ਤੁਝ ਦੇਹਿ ਨ ਜਾਨਿ। ਰਾਖਹਿੰ ਵਹਿਰ ਮ੍ਰਿੱਤੁ ਕੋ ਪਾਵਹਿ ਅਵਗਤਿ ਮਗੀਹ 
ਹੋਇ ਹੈਰਾਨ”ਂ॥੩੪॥ ਸੁਨਿਕੈ ਪੁਨ ਕਾਨ੍ਹਾ ਭਨਿ ਬੈਨਨਿ “ਬਰਖ ਪੰਚ ਸੈ 
ਉਮਰ ਬਿਸਾਲ। ਬੋਘਨ ਅਨੇਕ ਸਮੀਪ ਨ ਆਵਹਿ ਜੋਗ ਅਭਯਾਂਸ ਕਰੋਂ 
ਸਭਿਕਦ5 । ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਹਿੰ ਪੋਹਿ ਨ ਸਾਕਹਿੰ ਅਸ ਮਠ ਮੰਹਿਂ ਬਾਸੇਂ 
ਨਿਸਚਾਲਿ' । ਮੈਂ ਨ ਮਰੋਂ, ਤੁਮ ਸਾਪ ਬਿਫਲ ਹ੍ਰੈ, ਦਸਮਦ੍ਰਾਰ ਕੀ ਕਰੋਂ 
ਸੈਭਾਨ॥੩੫॥ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕਹਿ“ਜੌਨ ਮਠੀਲੀ'ਬਸ ਕਰਿ ਧਾਰਤਿ ਬਡ 
ਅਭਿਮਾਨ । ਸੋ ਫੁਟੰਹਗੀ, ਬਸਹਿੰ ਕਹਾਂ ਫੁਨ, ਕਰਹੁ ਅਥਹਿ ਪਰਲੋਕ 
ਪਯਾਨ।ਜਿਯਬੋਆਸ ਨ ਧਰਿ,ਨਿਰਾਸ ਬਨਿ;ਹਾਡਪਿੰਜਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਠਾਨਿ। 
ਜੀਵੰਤਿ ਰਹਜੋ ਸਮੇਂ ਬਹਤੇਰੋ ਜਿਸ ਤੇ ਉਰ ਹੇਕਾਰ ਮਹਾਂਨ? ॥ ੩੬ ॥ 
ਆਲੀ-ਪਰਆਾ-ਆ ਹਦ ਕਰ ਜਰ ਬਿਸਮੇ 
ਸੁਨਿ ਕੌ ਸਰਾਪ ਬਡਿ ਹੋਨੀ ਹੋਇਸੁ ਹੋਇ॥੩੭॥ਰਿਦਾ ਗਿਰਾਂ ਹਿਤ ਮੇਲਿਬੇ 
ਮਿਲੇ ਹੁਤੇ ਇਕ ਥਾਨ'ਭਾਵੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰੀ ਬਧਯੋਬਿਯੋਗ ਮਹਾਨ॥੩੮॥ 
ਵਿਡਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਸੇ 'ਕਾਨਹਾ ਆਦਿਕ ਭਗਤਨਿ ਆਵਨ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ 
ਚੌਂਤ੍ਰਾਰਿੰਤਤੀ ਅੰਸੂ । ੪& ॥ 

੪੭, [ਕਾਨ੍ਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ' ਪੰਤਤ, ਸਲੋਕ ਸਹੰਸਕ੍ਰਿਤੀ]। 
ਦੌਹਰਾ। ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹੇ ਸਭਾ ਨ ਬੋਲਯੋ ਕੋਇ । ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਪੀਲੋ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨ ਬਿਲੌਚਨ ਜੋਂਇ” ॥ ੧॥ ਸ੍ਰੈਯਾ &੮॥ “ਪੀਲੋ][ ਭਗਤ 

"ਅਚੱਲ । "ਜਿਸ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਮਠੀਲੀ ਵਿਚ । “ਰਿਦੇ (ਦ ਭਾਵ) ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੇਲਣ ਵਾਸਤੇ 
ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲੈ ਸਨ । “ਨੇਤ ਕਰਕੇ ਦੈੱਖਿਆ । _ ਦੈਮਹਿਮ। ਪੂਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਾਪ 
ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਹੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਤੀ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿ% ਕਾਨ੍ਹੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਕਿ:-“ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਸੋ ਕਰ ਵਰਯਾਦ । ਸਤਿਗਰ ਸੈਗ ਕਹੋਂਗਾ ਵਾਦ” । ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਰੱਬ ਉਤੈਂ ਢੈਹਕੇ ਨਹੀਂ 
ਲਿਖੀ, ਪਰ:-“ਕਾਨ੍ਰ। ਜਾਤ ਲਾਹੇਰ ਕੋ ਰਹਾ, ਤਹਾਂ ਦੇਖ ਬਨ ਇਕੈਤ ਮਗ ਮਾਂਹ । ਕਰ ਸਮਾਧ 
ਬੈਠਾ ਵੈ ਤਾਂਹਿ । ਕੂਲ ਜੁਕਤ ਤਬ ਫਣਿਓ ਕਪਾਲ । ਗੁਰ ਵਿਹੋਧ ਜੋਰ) ਭਿਆ ਕਾਨਅ਼ਨਿਰਵੈਰ 
ਲਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਕਮਾਵੈ । ਤਾਕੀ ਘਾਨ: ਬ੍ਿਥਾ ਸਭ ਜਾਵੈ” । ਇਧਰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗ 
ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾੰਗਰੀ ਨੇ ਕੜਛਾ ਤੇਨੇ ਤੇ ਬਾੜਿਆ, ਖੜਾਕ ਸੁਣਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ ਬੁਕਕੇ 
ਬੈਲੇਂ:-“ਇਹ ਕੜਛਾ ਕਾਨ੍ਹੇ ਸਿਚ ਲਾਂਗਾ । ਫੁਟਿਓ ਸੀਸ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਸ ਫ਼ਾਗਾ' । ਗੋਇਆ ਉਧਰ 
ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਯਾ । ਸਰਾਪ ਕੋਈ 
ਨਹੀ ਹੇਏ । 7 ਪਾ:-ਰਹੇ । 2ਇਹ ਪੀਲੋ ਭਗਤ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇ' 

___ਦੈਯਾ ਹੈ। ਛਿਕ ਪੀਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਹੋਵਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਬਹੁਤੇ ਪਿਛੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । 



ਸੁਗਮ ਹੀ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕੋ ਸੈਗ ਮਿਲਾਇ” । ਸੁਨਤਿ ਸਭਾ ਮਹਿ ਸ਼ਬਦ 
ਬਖਾਨਜੋ ਪੀਲੋ ਅਪਨੋ ਮਤੋ ਸਨਾਇ॥ ੨॥ 

ਪੀਲੋ ਵਾਚੁ ।. ਪੀਲੈ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਭਲੇ ਜੈਮਦਿਆਂ ਜ ਮਦ । 
ਓਲਾੀ ਚਿੱਕੜ ਪਾਵ ਨ ਬੋੜਿਆ ਨਾ ਆ “ਗੱ 

ਆਲਿਦ 
ਕਲਾ 

ਸ੍ਰੋਯਾ ਛੇਦ॥ “ਇਹ ਭੀ ਨਹਿ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹਮ ਕਰਿ ਹੈਂ 
ਭਗਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕੋਰ ਵਿਹ ਭਾਣਾ ਜ 
ਅਸੇਸ” ਪਾਏ ਜਨਮ ਨਰ ਲਾਭ ਲੋਯ ਸ਼ਕ, ਭਜਹਿ ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮੁ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਮਾਨਹਿ ਹੁਕਮ ਖਸਮ ਕੋ ਨੀਕੋ ਤਯਾਗਹਿ ਹਉਮੈਂ ਸਹਤ 
ਕਲੇਸ਼ ॥ ੩ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਛੱਜੂ ਕਹੁ ਮਤ ਆਪਨੋ ਜਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮਨ 
ਕੀਨਿ” । ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਕੋ ਮਾਨਿ ਕਰਿ ਬੋਲਯੋ ਸ਼ਬਦ ਨਵੀਨ ॥ ੪ ॥ 

ਛੱਜੂ ਵਾਚ ॥ ਕਾਗਦ ਸੈਦੀ _ਪੂਤਹਨੀ ਤਉਂ ਨ ਤ੍ਰਿਯਾ ਨਿਹਾਰ। 
ਨੇਂ ਹ। ਮਾਠ ਜਿਜਵਹੀ ਜਗ ਬਲੋਚਦਿ ਧਰਾ ॥ ੧॥ 

ਸ੍ਰੈਯਾ ਛਦ ॥ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਸਨੋ ਮਤਿ ਹਮਰੋ ਪੰਥ ਰਚਜਯੋ ਕਰਿਬੇ 
ਸਤਿਸੈਗ । ਸਿਮਰਹਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਬਿਖੈ ਲਿਵ- 
ਲਾਇ ਅਕੈਗ'' । ਕਾਰ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਿ ਗਜ਼ਰਾਨਹਿੰ ੫੫੦“ 
ਸਹਤ ਉਮੰਗ । ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਜਗਤ ਸੁ ਤਰਿ ਹੈਂ, ਸੱਤਿਨਾਮ 
ਕਦ- ਦਾ ਮਹ ਮਕਾਨ --ਇ-ਆਆਲਆ-ਬਲ “ਅਲ 
ਛੁਧਿਤ ਰਹਜੋ ਨਹਿ ਜਾਇਨਗਰ ਨਿਕਟ ਜਬਿ ਰਹਨਿ ਲਗੈ ਇਹੁ ਨਰ 
ਨਾਰੀ ਮਿਲਿ ਹੈ' ਸਮੁਦਾਇਿ । ਮਿਲੇ ਬੀਚ ਮਨ ਨਹਿ ਬਿਕਾਰ ਹਇ ਅਸ 
_ਬਿਰਲੋ ਜਗ ਮਹਿ ਕੋ ਆਇ । ਕਿਮ ਨਹਿ ਤਿਯ ਕੌ ਪਿਖਹਿ ਤਯਾਗ 
ਕਰਿ;ਯਾਂਤੇਗ੍ਰਹਸਤ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਭੁਪਾਇ॥੬॥ਨਿਜ ਤਨ ਤੇ ਸ਼੍ਮ ਕਰੈ' ਖਾਟ 

_ ਧਨ" ਆ “ਕੀ -ਲੀ-੧੫=- ਬਿਗ ਦ ' ਅਘਿ 1] ਸਤਿਸੈਗਤਿ 

ਤੇਨਾ ਹੀ ਸੈੱਲ ਹੋਏ (ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 
ਕ- 3“ ਅਤਰ ਆ ਹਉਮੈ” ਨੂੰ । “ਬਲੋਢਾਂ ਦੀ ਧਾੜ । 
“ਇਕ ਰਸ । “ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਕਿਸੇ ਤਜਾਗੀ ਦਾ ਜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ) ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ । “ਤਿਆਗ ਧਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇ' ਨਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ 
ਦੇਖੋਗਾ । “ਭਾਵ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਖੱਟੇ । 

8 [੪ 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ! __ ਫਰੀ ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੪੭, 

ਅਪਰ ਜਤਨ ਕੌ ਸਮੋ ਨ ਕਾਇ । ਯਾਂਤੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਬਿਖੈ ਉਪਦੇਸ਼ਨ 
ਕਰਤਿ ਕਿਰਤ ਹਰਿ ਨਹਿ ਬਿਸਰਾਇ? ॥੭॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਆਇਸੁ ਗੁਰ ਕੇ 
ਪਾਇ ਕਰਿ ਬੋਲਯੋ ਸ਼ਾਹ ਹਸੈਨ। ਸਭ। ਬਿਖੈ ਸਭਿ ਹੀ ਸੁਨਹਿੰ ਤਿਸ ਕੰ 
ਦਿਸ਼ ਕਰਿ ਨੌਨ॥ ੮॥ ਸ਼ਾਹ ਹੁਜ਼ੈਨੋ ਬਾਚ ॥ 

ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ ਚੱਪ ਵੇ ਅੱੜਿਆ । ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਵੇ ਅੱੜਿਆਂ । ਸੱਜਣਾ 

ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਇ ਨਾਹੀ'। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਿੱਕਾ ਸਾਈਂ । ਕਿਸਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈ । 
ਇਕੋ ਦਿਲਬਰ ਸਭਿ ਘਟ ਰਵਿਆ ਦੂਜੀ ਨਹੀ ਕਦਾਈ' । ਕੰਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ 
ਨਿਮਾਣਾ ਸੰਤਿਗਰ ਥੇਂ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਂਹੀ ॥ ੧ ॥ ਰ 

ਸ੍ਰੈਯਾ ੬੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮੁਸਕਾਵਤ ਬੋਲੇ ਕਰੁਨਾ ਭਰੇ ਰਸੀਲੇ 
ਨੈਨ। ਭਲਾ ਕਹਜੋ ਚੁਪ ਕਰਹੁ ਰਿਦੈ ਰਖ; ਰਹਹੁ ਅਬੋਲੋ ਸ਼ਾਹ 

0੫ ਹੈ 

ਹੁਸੈਨ” । ਇਹ ਤੀਨਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਤਿ ਉੱਤਰ ਕੋ ਕਹਜੋ 
ਲ ਕਲ ਛੇ ਪਕਾ ਸ਼ਾਂਤਿ ਕੀਨਿ 
ਮਨ ਚੈਨ ॥ ੯॥ ਅਨਰਸ' ਭਯੋ ਸੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਉਠਿ ਕਰਿ ਗਮਨੇ 
ਅਅ= ਜਿ ਤਊ ਆ < ਅਦਾ ਪਤ 'ਸ ਕਿਯ; ਬਸ ਨ ਚਲ 

ਭੀ ਸੁਖ ਮਾਨ। ਸੁਤ ਜਾਤਿ“ ਸਮੋਦਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਅਤਿ ਤੂਰਨਤਾ ਚਲਿਬੇ 

ਠਾਨਿ॥੧੨॥ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਕੈਜਨ ਗਮਨੀ% ਭੋਜਨ ਬ੍ਰਿੱਛ ਅਨੇਕਨਿ 

ਕੋਰ” । ਕੈਂਕਰ ਸਹਤ ਧੁਲ ਬਹੁ ਉਡਕ[/ਰ ਉਡਕਰਿ ਪਸਰੀ ਜਿਤ ਕਿਤ ਗਗਨ' 

'੧ਅਜੋੜ । ।ਖਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ (ਆਤਮਕ) ਬਲ ਜਾਣਕੇ । ੨(ਜੇ ਜਾਣਦ) ਇਉਂ ਇਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ 'ਤਾਂ 

ਕਿਓਂ ਆਂਵਦੇ । “ਖੋਟੇ ਸ਼ਗਨ । “ਰਥਵਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਓਹਨੇਰੀ ਫ੍ਗੀ । “ਅਨੈਕਾਂ ਝਿੱਛਂ ਦੇ 

ਸ਼ੈਨਣ ਦਾਲੀ। “ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ । “ਂਘਾ/=ਤਬੇ । ਰ 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੧੮) ਗਾਸਿ ੩। ਅੱਸੂ 8੭. 

ਬਭੇਰ । ਲੋਕਨਿ ਪਸੁਨਿ ਬਿਲੋਚਨ' ਮੁੰਦੇ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਜਾਇ ਨ ਹੇਰ। _ 
ਬਕਾਕੁਲਕਰੇ ਜੀਵ ਬਹੁ ਜਿਸਨੇ ਬਡੀਅੰਧੇਰੀ ਕੀਨਿਅੰਧੇਰਾਂ॥੧੩॥ ਤਾਸ _ 

ਤਬਿ ਉਲਟਜੋ ਰਬ, ਗਿਰ ਕਾਨਾ ੧ ਪਰਜੋ ਭੂਮ ਕੇ ਮਾਂਹ ਨਹਿ ਸੁਧਿ ਲਈ 
ਗਈ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਹ ਉਜਵਨ ਜੇ ਤਿਸ ਘਹ॥੧੪॥ ਵਾਹਨ ਦੌਚਤ 

ਕੋ ਐੱਚਤਿ ਕਾਨ ਕੇ ਸਿਰਪਰ ਸੋ ਜਾਇ।ਫੁਟਜੋ ਨਿਕਸੀ ਮਿੱੜ ਸੀਸ 
ਮੂਆ ਅੰਮ= ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਸਾਇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਨ ਕੀ ਸੁਧਿ ਮਾਂਹ 
ਜਿਸਤੇ ਉਠਿ ਇਤ ਉਤਹਿ ਬਚਾਇ।ਸੁਨੋ ਸਯੈਦਨ ਹੇਰਿ ਸਾਰਥੀ ਟਿਕ ਸੋ 
ਰਹਜੋ ਨਹੀ' ਸੁਧਿ ਪਾਇ ॥੧੫॥ ਬਾਯ ਬਿਸਾਲ ਬਹਰ ਤਤਕਾਲਹਿ ਹਟੀ 
ਧੂਲ ਜੁਤਿ,ਬਿਮਲ ਅਕਾਸ਼ । ਖੋਲਿ ਬਿਲੋਚਨ ਲਗੇ ਬਿਲੋਕਨ ਮਾਰਤੰਡ 
ਕੌ ਕਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਦੇਖਯੋ ਪਰਯੋ ਸੀਸ ਜਿਸ ਫੁਟਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਚ ਤੇ ਪਾਨ 
ਬਿਨਾਸ਼ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੁ ਕਰਤਿ ਉਠਾਯੋ ਲੋ ਪੁਰ ਗਮਨੇ ਤਨ ਬਿਨ ਸ੍ਰਾਸ॥ 

੯ਲੋਕਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਟੇ ਨੌਤੁ । “ਵਡੀ ਅੱਧੇਰੀ ਨੇ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । “ਤ੍ਰਹਕੇ । [ਰਿੰਦੀ, 
ਬਿਦਕਨ=ਵਟਨਾ, ਚੀਰਨਾ]। “ਤਿੰਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ । “(ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾ ਕਹਿਣਾ! (ਭਾਵ ਵਾਕ) 
ਅਮੋਘ ਹਨ ਰਾਮਚੈਂਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਵਤ । ੬(ਕਾਨੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ` ਦਾ) ਵੱਡਾ ਅਚਰਜ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਿਆਂ । “ਜੋ ਅਮਰ ਹਨ ਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਚਲ ਜੋ ਹਨ ਸੋ 
ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਛਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਹੇ ਕੋਈ .ਗੱਲ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ) । “ਨਿਰਬਲ 
ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । €ਗੁੂ ਜੀ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨ । 



ਜੁ ਸਹੈਸ ਕਿਿੱਤ ਕੇ ਸੋ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖੇ ਹਰਖਾਇ । ਜਿਮ ਇਹ ਬਨ 
ਪਰਸੈਗ ਸ ਉਚਹੋਂ ਸ੍ਰੋਤਨਿ ਕੇ ਸੈਦੇਹ ਮਿਟਾਇ॥੧੯ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਇਕਦਿਨ 
ਧੰਡਿਤ ਚਲਿ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਸ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਹਰਿਲਾਲ 

ਨਾਮ ਤਿਨਿ ਭਗਤ ਗੁਰ੍ਹਂ ਕੇ ਗੁਨਨਿ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਹੁ ਕਾਉ 

ਧਰਤਿ ਉਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਬੇ ਕੀ ਜਿਨ ਪਯਾਸ । ਚਿਤ ਚਾਹਤਿ ਪਰਲੋਕ 

ਸਖਨਿ ਕੌ ਜਗ ਕੇ ਤਯਾਗੇ ਬਿਖੇ ਬਿਲਾਸ" ॥ ੨੦ ॥ ਆਨਿ ਮਿਲੇ ਪਗ 
ਬੈਦਨ ਕਰਿਕੈ ਬੈਠਿ ਨਿਕਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸੈਤਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਬਹੁ 
ਸਨਮਾਨੇ ਬੁਝਨਿ ਕੀਨਸਿ ਤਿਨਹੁ ਤੁਰੰਤ। “ਦਿਜਬਰ ! ਕਹਾਂ ਸਦਨ ਹੈ 
ਡਮਰੇ ? ਕਿਹ ਸਥਾਨ ਗਮਨੇ ਹਿਤਵੇਤ ? । ਕੌਨ ਕਾਜ ਅਰ ਨਾਮ ਕੌਨ 
ਹੈ,ਬੇਸ ਬੇਸ ਦੀਖੜਿ ਮਤਿਵੈਤ”?॥੨੧॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਦੁਊ ਸਹੋਦਰ 
ਬੋਲੋ ਬਾਕ ਸੁ ਬਿਨਤੀ ਸੈਗ । “ਆਪ ਅਹੋ ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਿਨਾ ਭਨੇ 
ਸਭਿ ਲਖਹੁ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਤਦਪਿ ਕਹੈਂ ਤੁਮ ਬੂੜਨਿ ਕੀਨਸ;ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਸਹਿ 
ਤੀਰ ਪਰਿ ਗੈਗ । ਸੁਜਸ ਸੁਨਜੋ ਰਾਵਰ ਕੌ ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਏ 
ਦਖ ਕੈਂਗ॥੨੨॥ਦਕ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੀਨਾਨਕ ਪਹੁਚੇਕਾਂਸ਼ੀ ਬਿਖੈ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਇ। 

ਬਹ ਦਿਜਬਰ ਤਬਿ ਚਰਚਾਂ ਕੀਨੀ ਸੁਨਿ ਕੰ ਸਕਲ ਰਹੇ ਹਰਖਾਇਿ ਹੁੜੋ 

ਪਿਤਾਮਾ ਹਮਰੋ ਤਿਸ ਛਿਨ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਬਹੁ ਕੀਨਿ ਬਨਾਇ। ਤਬਿ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨਸਿ ਸੱਤਿਨਾਮ ਲਿਵ ਦਈ ਲਗਾਇ ॥ ੨੩॥ 
ਅਪਨੇ ਕਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚਾਰ ਤਬਿ ਕਰਿ ਕਾਗਿ ਪਰ ਦਿਏ ਲਿਖਾਇ । 
ਲਿਖੇ ਪਿਤਾਮੇ ਕੇ ਸੋ ਘਰ ਮਹਿ ਹੇਰ ਹਮੋੱ'ਸੋਕੌਠ ਕਰਾਇ।ਜਿਨ ਮਹਿੰਦੈਭ 
ਨਿਕੇਦਨ ਕੀਨਸਿ, ਉਰ ਕੌ ਸਾਚ ਸੁ ਲੇਖੇ ਪਾਇ”'। “ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਔਰ 
ਪੈਧ੍ਜਾ ਬਾਦੈ”ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਪਠਿ ਦਏ ਸੁਨਾਇ॥੨੪॥/ਤੁਮਨੇ ਕਰੇ ੧ ਹਮੈ 

ਲਿਖਾਵਹੁ ਨਾਂਹਿ ਤ ਦੀਜੈ ਅਬਹਿ ਬਨਾਇ । ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕੌ ਹਮ 

ਧਰ ਕੈ ਸੱਤਿਨਾਮ ਭਜਿ ਪਰ੍ਭੁ ਗੁਨ ਗਾਇੰ। ਸਾਰ ਕਰਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ“ 
ਸ਼ੀ ਗੁਗਂ ਉਰ ਉੱਜਲ ਜਿਸ ਤੇ ਹੱਇ ਜਾਇ। ਨਿਜ ਮੁਖ ਸੈਗ ਸ਼ਲੋਕ 

'ਵਿਸ਼ਯ ਵਿਲਾਸ਼ । “ਸੈਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਲ ਢਾ& ਦਿਸਦੇ ਹੋ[ ਫਾ:, ਬੇਸ਼=ਬਹੁਤ । 
ਰਿ, ਬੇਸਭੇਖ ]। ੧ਦੁਖ ਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। “ਜੋ ਰਿਦੈ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸੋਈ ਲੋਖੇ ਪਾਂਦ। ਹੈ । 
“ਸੋਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਸਾਂ4੧1--ਪੂਲੂ । 1 ਪ੩--ਸ਼ਤਿਗੁਰ । 



ਤਰ ਦਾ ਸਹਸਲੜ (੨੧੨੪) ਗੱਸਿ ੩। ਸੱਸ ੪੭. 
1 ਰੌਤੀ ਪਾਇ॥੨੫॥ਸੁਨਿ ਦਿਜਬਰ ਤੇ ਪੀਤਿ 

ਪਉ ਦਿਆਂ ਦਮ 
ਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਿੰ ਬਹੁਰੋ ਗਾਥਾ ਰੰਚਿਰ ਸੁਹਾਇ । ਸੁਨਿ ਦੇ ਕਾਤ ਅਨੰਦਤਿ 
ਹਰ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਹੇ ਲਪਣਾਇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੇਮ ਕੋ ਰਸ ਜਿਨ ਆਯਹੁ 
ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਭਾਇ॥ ੨੬॥ ਜ਼ਬਹਿ ਬੈਦਨਾ ਕੀਨਸਿ ਗੁਰ 
ਪਗ ਮਨ ਮਹਿ ਬਧਜੋ ਅਨੰਦ ਬਿਲੰਦ । ਉਸਤਤਿ ਕਰਤਿ ਕਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰ- 
ਜਨ “ਰਾਮਚੇਦ ਤੁਮ ਰ੍ਰਪ ਮੁਕੋਦ। ਕੈਸ ਬਿਨਾਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪ ਹੋ ਸ਼੍ਰ 
ਕਾਲਜ ਲੀ ਜਲਿ ਬਦ । ਸਦੀ ਜਿਲਾ ਕਾਸ਼ੀ ਪੁਰਿ ਮਦਿੰ, ਤਾਰਕ 
ਮੰਤ ਦੇਤਿ ਸੁਖਕੈਦ ॥੨੭॥ ਦੁਰੇ ਰਹਹੁ ਨਹਿ ਜਾਨਿ ਸਕਹਿੰ ਸਭਿ ਜਿਸ 
ਪਰ ਆਪ ਹੋੜਿ ਅਨਕੂਲ।ਸੋ ਰਾਵਰਿ ਕੌ ਰੂਪ ਪਛਾਨਹਿ ਏਕ ਤੁਹੀ ਸਭਿ 
ਜਗ ਕੌ ਮੁਲ । ਅਜ; ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਲਛਮੀ ਦਾਸੀ, ਕਰਹੁ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਜੇ 
ਪਤਿਕਲ"/ਬਿਧ ਹੁਇ ਰਦਢੋ ਬਿਸ਼ਨ ਹੁਇ ਪੋਖਹਾਂ,ਰੱਦਹੋਇ ਜਗ ਹਰਹੁ' 
੬. ਪਦ “ਚ =-“=ਲ ਕਰਿ ਕਹਜੋ “ਜਾਚੀਯੇ 
ਨਿਜ ਅਭਿਲਾਖਆਸਾ ਧਰੇ ਦੂਰ ਤੇ ਆਏ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਨ ਗੁਪਤੀ ਰਾਖ। 
ਦੌਨ ਸਹੋਦਰ ਤਬਿ ਕਰ ਜੋਰੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੰਮ ਕਰ ਬਿਨਤੀ ਕਾਖ/“ਦਰਸ਼ਨ 
ਤੇ ਕਾਰਜ ਭੇ ਪੂਰਨ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਯੋਂ ਹੁ ਉਰ ਕਾਂਖ॥੨੯॥ਅਪਨੋ ਸਿਦਕ 
ਸਦਾ ਉਰ ਦੇਵਹ ਜਗਤ ਕੁਬੈਧਨਿ ਸਰਬ ਮਿਟਾਇ। ਚਰਨ ਆਪਕੇ ਮਨ 
ਮੰਹੋ ਬਾਸਹਿੰ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰਹਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ” । ਸੁਨਤਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਕਹਯੋ “ਤਬਾਸਤ” ਬਰ ਕੋ ਪਾਇ ਰਹੇ ਹਰਿਖਾਇ । ਕੌਤਿਕ ਦਿਨ 
ਬਸਿਕਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਇਪੁਨ ਬਿਦਾ ਗਏ ਨਿਜਥਾਇ॥੩੦॥ਸੋ ਸਲੌਕ 
ਲਿਖਵਾਵਨਿ ਕੀਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਰਾਗਨਿ ਕੇ ਅੰਤ । ਬਹੁਰ ਪਿਖੜੋ ਗੁਰ- 
ਦਾਸ ਲਿਖਾਰੀ ਬੋਲੋ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਬਦਨ ਸਭੰਤਿ । “ਨਿਜ ਬਾਨੀ ਤੈ' ਕੀਨਿ 
ਬਨਾਵਨਿ ਆਨ ਦਿਖਾਂਵੋ ਗੁਰ ਜਸੁਵਤ”।ਡਿਸ ਛਿਨ ਭਗਤ ਸਮੀਪਹੂਤੇ 
"ਸ਼ਿਵ 
ਦ ਇਹ ਚਿਤ ਵਿ ਬਰ ਦੇ ਥਾਗੀ। 

੍ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਕ੍ਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ :' ਭਿੰਲ 
ਪ੍ਰਾ਼ਿਤ ਤੈ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਸਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਨਾਵਾਂ “ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤ 
ਤੇ “ਗਾਥਾ? ਹੈ । ਫਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਾ ਵਿਸਬਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਹ੍ਰੰਘ ਕੋਸ਼ 
(ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਣ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਵਿਚ ਪਦ=-ਪ੍ਰਾਕਿਤ, “ਗਾਥਾ” ਤੇ “ਸਹਸ ਕਿਤ” । 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੨੧ ਰਜ 3। ਅੰਨ ਭੁ. 
_ਸਭਿ ਚਰਚਾ ਕਰਤਿਅਨੋਖ ! '॥੩੧॥ਮਾਨਿ । ਬਚਨ ਗੁਰਦਾਸ ਗਯੋ 

ਉਚਿਤ ਤਖਤ ਬਿਲਾਸ ਤਿਸ ਅਤ ਨ ਤਨ ਆੱ੫== 
ਬੀਜਨ"ਕਿਤ ਸਪਤਾਸੁਕਿਮ ਸਮਤਾ ਹੁਇ ਤੁੱਛ ਕੀਟ ਮੈਂ,ਆਪ ਮਹਿਦ 
ਤੇ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੩੩॥ ਤੀਨ ਬੇਰ ਫੁਰਮਾਯਹ ਸਤਿਗਰ ਬਿਨੈ ਸਹਤ 
ਅੱ ਪੀਆ ਲਾਂ ਕਵੀ ਰਿ" 
ਚਾਹਤਿ ਜਗ ਬੈਦ” । ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁਇ ਬਰ ਗੁਰ ਦੀਨਹੁ “ਤੁਵ ਬਾਨੀ 
ਵਲ ਹੋਇ ਬਿਠੀਦ। ਪਵਤਿ ਸੁਨਤਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਪਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਗੁਰ 
ਬਧਹਿ ਮੁਕੌਦ॥੩੪॥ਦੋਹਰਾ॥ ਹਾਥ ਜੋਰ ਚਰਨੀ ਪਰਯੋ ਤਬਿ ਭਾਈ ਗੁਰ- 
ਦਾਸ। ਦਾਗ ਕਥਾਨਕ ਗੁਰਦਯੋ”ਅਨਦਬਿਲੀਂਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੩੫॥ ।੩ ਤੁ ਭਰ ਪ੫ 
ਸੂਰਜ ਦ੍ਿੰਥੇ ਤ੍ਿਤਿਯ ਰਾਂਸੇ “ਕਾਨ੍ਹਾ ਆਦਿ ਭਗਤ ਗਵਨ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮੁ ਸਪਤ ਚੌੱਤ੍ਹਹਿੰਸਫੀ ਅੱਸੂ 89੭ # 

੪੮, [ਵੇਦ ਭੱਟਾਂ ੮੧ ਰੂਪ ਧਰ ਆਏ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਭਗਤ ਬਥਿਰਾਜਤਿ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਖ ਪਾਇ। 

_ਮਨਹੁੰ ਸ਼ਾਂਤਿ ਚਿਤ ਸ਼ਿਵ ਥਿਰਯੋਂ ਬੀਚ ਮੁਨਿਨਿ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੧॥ 
ਸ੍ਰੈਯਾ ੬੯ ॥ ਮਨਹੁ ਗਜਾਨ ਨਿਜ ਤਨ ਧਰਿ ਬੈਠਕੋ ਸਦ ਗੁਨ ਨਿਕਟ 
ਭਗਤ ਇਸ ਭਾਇਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਟਨਿ ਬਿਲੋ- 
ਚਨ ਪੀਵਤਿ ਜਾਇ । ਨਹਿੰ ੜ੍ਰਿਪਤਹਿੰ ਹਿਤ ਕਰਿ ਢਿਗ ਬੈਠਹਿੰ ਸੁਨਹਿਂ 
ਬਚਨ ਤਜੋਂ ਤਯੋਂ ਹਰਖਾਇਂ। ਮਹਾਂ ਆ ਇ-ਆੀਅਪੀ << 
ਸਿਮਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਇ ॥੨॥ ਲਖਜੋ ਸਮਾਂ ਤਬਿ ਬਿਦਾ ਭਗਤ 
ਅਪਨੇ ਅਪਨੋ ਥਾਨ ਪਯਾਨਪੁਨ ਆਏ ਸਭਿ ਬੇਦ ਦੇਹਧਰਿਸ੍ਰੀਅਰਜਨ 
ਕੋ ਬੋਦਨ ਠਾਨਿ।ਚਾਹਤਿ ਭੇ ਗੁਰ ਕਰਯੋ ਸੁ ਚਿਤਮੇਂ੯ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ 
ਉਸਤਤਿ ਠਾਨਿ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਵਤਰੇ ਜਗਤ ਮਹਿ ਤਿਸ ਕੀ ਉਰ 
_ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ । ₹ਚੁਣਲੇ । =ਡੇਦ । “ਟਿਟਾਣਾ । “ਸੂਰਜ । “ਜਗਤ ਦੇ ਸਦਨ ਯੋਗ ਜੀ ਦੀ । 
(ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ) ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਦ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ । "੮੦੦ ਵਿ 
੯ਦਿੱਤ ਵਿਢ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਹਿਆ। __ ”੫੪-ਦ੍ਰਸਬਰਜੇ । 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੨੨) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ਝ੮, 

ਅਭਿਲਾਖ ਮਹਾਂਨ॥੩॥ਦੋਹਰਾ॥ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੋਤਨਿ ਸੁਖ ਪਾਇ ਕਰਿ ਬੂੜੀ ਕਥਾ 
ਬਿਚਾਰ । “ਬੇਂਦ ਧਰਯੋ ਨਰ ਦੇਹ ਕੌਨ ਇਹ ਕਹੀਯਹਿ ਬਿਸਤਾਰ ॥ ੪ ॥ 

ਸ੍ਰੈਯਾ ੬੮ ॥ ਸਨਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ 

ਵਲ ਪਾਇ। ਸਭਿ ਬੇਦਨਿ ਅਵਤਾਰ ਧਰੜੋ ਜਿਮ ਸੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸਭਿ ਦੇਉ 

ਸੁਨਾਇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਾਸ ਸ਼ੁਤਿ ਸਭਿ ਠਾਨਤਿ ਸਭਿ ਬਿੱਦਯਾਂ ਕੋ ਜਹੇ ਸਮੂ- 
_ ਦਾਇ' । ਨਿਰਨੇ ਹੋਭਿ ਬੈਂਹਮ ਕੋ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਪਵਹਿੰ ਬਿਚਾਰਹਿੰ ਬਧਿ 
ਬਿਰਧਾਇ੫੫॥ ਬਾਸ ਕਰੰਤਿ ਇਕ ਸਮੈ ਬੇਦ ਤਹਿ ਅਤਿਸ਼ੈ ਰਿਦੇ ਕੀਨ 
ਹੈਕਾਰ।-ਨਿਰਨੋ ਹਮ ਤੇ ਹੋਤਿ ਬਹਮ ਕੌ ਕਰਹਿ ਬਿਚਾਰਨ ਸਾਰ ਅਸਾਰ। 

ਨਾਤਰ ਅੰਧਕਾਰ ਬਿਸਤਰਿ ਹੈ,ਹਮ ਤੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦਾਰ'।ਅੱਗਯਾ- 

ਨੀ ਮਨ ਲਹਹਿ ਗਕਾਨ ਕੌ.ਪਾਇ ਮੁਕਤਿ ਕੋ,ਬੈਧਨ ਟਾਰਿ-॥੬॥ ਪਾਂਰ- 

ਬਹਮ ਨੇ ਲਖਿ ਬੇਦਨਿ ਗਤਿ ਜਿਨ ਕੇ ਭਯੋ ਹੈਕਾਰ ਬਿਕਾਰ ।-ਇਹੀ" 

ਜਨਮ ਦੇ ਜਗ ਮਹਿ ਵਿਰਿ ਵਿਰਿ ਸਕਲ ਵਿਕਾਰਨਿ ਮੂਲ ਉਦਾਯ ਇਨ 

ਉਰ ਤੇ ਅਥਿ ਕਰੋਂ ਉਖਾਰਨਿ£-ਕ੍ਪਾ ਸਿੰਧ ਇਸ ਬਿਧਿ ਉਰਧਾਰਿਕਈ 

ਗਗਨ ਬਾਨੀ ਤਬਿ ਇਨ ਕੌ“ਨਰ ਸਰੀਰ ਕੌ ਲਿਹੁ ਅਵਤਾਰ॥੭॥ ਤੁਮਰੇ 
ਲੀ ਅਬਦਾਲ 

੧ਰਹਸ਼ੀ ਫਿਚ ਸ਼ਾਂਹੇ ਵੇਦ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆੰ ਥਿਦਯਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। 

੧ਛ੍ਧਦੀ ਹੈ । ਜਗਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੰਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਕਾਰ । '(ਹੰਕਾਰ) 
ਉਖਾੜ ਦਿਲੀ । ਰ 

_ !ਕਾਂਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਈ! 

ਆਉਣਾ ਰਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਮਾਣੀਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਲਸੀ 
ਉਤ ਰਾਮਾਇਣ ਏ ਉੱਤਰ ਕਾਂਡ ਅੰਕ ੨੭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਮ 

ਚੈਦਰ ਜੀ ਬਨਬਾਸ ਤੋਂ ਮੜਕੇ ਅਜੁਧਲ ਜੀ ਪੁੱਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਦ: - ਲਿੰਨ ਫਿੰਲ ਉਸ 

ਕਰੀ ਗੇ ਸੁਰ ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਾਮ । ਵੰਦੀ ਵੇਸ਼ ਧਰਿ ਵੇਦ ਤਬ ਆਏ ਜਹਿ ਸ਼੍ਰੀ 

ਪੁਤੁ ਸ਼ੂਬੱਗਜ ਕੀਨਹਿ ਅਤੀ ਆਦਚ ਕ੍ਰਿਪਾ ਲਿਧਾਨ । ਇੰ 
ਕਰਨ ਗਣ ਗਾਨ ॥ ੨੮ ॥ ਅਰਬ='ਜਦੋ' ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਦ ਕੀ ਦੱ 

ਸਨ, ਪੂਤੂ ਸਰਬੱਚਾਜ (ਰਾਮ ਰੈਦ ਜੀ) ਨੇ 
ਜਾਣਿਆਂ । ਉਹ (ਭੱਟ) ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ” । ਸ੍ਰੀ ਮਤ ਭਾਗ 

ਸਕੈਧ ਸਤਾਈਸਵੇ' ਅਧਕਾਯ ਵਿਂਚ ਭੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ੧ 

ਭੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ “ਵਦੀ ਜਨ” ਕਿਹਾ ਹੈ। 



( ੨੧੨੩ ) ਰਾਸਿ ੩। 
ਨਿਸ਼ਫਲ ਕਰਹੁ',ਜਾਨਿ ਇਮ ਲੋਗਗੁਰ 

ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ੪੮. 
ਚਰ ਹਕਾਰ ।'ਬਕਾਰ ਜੂ ਗਗੁਰ ਬਿਨ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨ ਹੋਵਤਿ ਯਾਂਤੇ ਮੂਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਹ”। ਤੁਮਰੋ ਖੇਦ ਬਿਨਸ 
ਕਰ ਜਾਵਹਿ ਕਰਹ" ਗੁਰੂ ਜਿਤ ਕਿਤ ਦਿ੍ਸ਼ਟੇਹੁ” । ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਨ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੱਯਤਿ ਯਾਂਤੇ ਬਨਹੁ ਸਿੱਖ ਹਿਤ ਦੇਹੁ'੮ਇਕ ਇਕ ਬੇਦ ਚਤੁਰ 
ਬਪੁ ਧਾਰਹੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੁਮ ਸੈਗ ਨਰ ਤਨ ਪਾਇ । ਰੱਛਕ ਸਦਾ ਹੋੜਿ ਜਿਤ 
ਕਿਤ ਇਹ ਤੁਮਰੋ ਬਿਘਨ ਸਕਲ ਬਿਨਸਾਂਇ” । ਗਗਠ ਗਿਰਾ ਇਮ 
ਕਹਨੋ,ਮੌਨ ਪੁੰਨ,ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਬੇਦਰਹੇ ਬਥਿਸਮਾਇਕਮਲਜਾਸਹਤ ਬਿਚ=> 
ਗੰਨ ਕਰਕੇ ਛਿਤ ਅਵਤਰੇ ਸਰੂਪ ਬਨਾਇ ।੯। ਇਕ ਇਕ ਬੇਦ ਚਤੁਰ 
ਬਪੁ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਮ ਤਿਨ ਕਹੋਂ ਅਸੈਸ”। ਪੂਰਨ ਸ਼ਯਾਮ ਬੇਦ ਕੇ ਇਹ 
ਭੇ: ਮਥਰਾ, ਜਾਲ੫, ਬੱਲ, ਹਰਬੇਸ। ਪੁਨ ਰਿਗਬੇਦ: ਕੱਲਯ, ਜੱਲ, ਨੱਲ 
ਤੋ; ਕਲਸਹਾਰ ਚੌਥੋ ਗਿਨਿ ਅੰਸ । ਭਏ ਜੁਜਰ ਕੇ: ਟੱਲਯ, ਸੱਲਯ, ਪੁਨ 
ਜੱਲਯ,ਭੱਲਯ ਉਪਜੇ ਦਿਜਬੇਸ॥੧੦॥ਬਹੁਰ ਅਬਰਬਣ:ਦਾਸ ਰੁ ਕੀਰੰਤਿ, 
ਗਿਨ 'ਗਇੰਦ,ਸਦਰੋਗ ਸੁ ਚਾਰ । ਕ ਮਲਾਸਨ£ ਕੋ ਭਿੱਖਾ ਨਾਮ ਸੁ ਇਨ 
ਸਭਿ ਤੇ ਭਾ ਅਧਿਕ ਉਦਾਰ । ਬਿੱਪ ਸਰੀਰ ਭਾਟ ਭਈ ਸੈਗਜਾ,ਬਡੇ ਬੈਸ 
ਮਹਿ ਭੇ ਇਕਸਾਰ । ਹੋਇ ਇਕੱਤ੍ਰ ਲਗੇ ਗੁਰ ਖੋਜਨਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ 
ਮੰਹੇ ਹਿਤ ਧਮੰਰ ॥੧੧॥ ਪੰਥ ਜਿਤੇ ਜਗ ਬਿਖੋ ਪ੍ਰਬਿਰਤੇ ਸਭਿਕੇ ਨਿਕਟ 
ਕਰਤ ਪ੍ਰਸਥਾਨ/ਗਰੀ ਪੁਰੀ ਆਦਿਕ ਸੈਨਯਾਸੀ ਤਿਨ ਤੇ ਸਨਹਿੰ ਬੈਠ 
ਹਿਤ ਠਾਨੇ । ਜੋਗ ਅੱਭਯਾਸੀ ਅਰੁ ਕੌਨਪਾਟਾਂ ਦੋਨੋ ਢਿਗ ਕਿਯ ਸੈਗ 
ਮਹਾਨ `।ਬ੍ਰਹਮ ਚਾਰੀ, ਤਪਸੀ,ਬੇਰਾਗੀ ਅਪਰ ਕਿਤਿਕ ਕੋ ਕਰੈ ਬਖਾਨਿ 
॥੧੨॥ ਸੈਮਤ ਏਕ ਵਿਰੇ ਜਗ ਖੋਜਤਿ ਜੇ ਸਾਧਕ ਪਰਲੋਕ ਉਦਾਰ" । 
ਕਹਿ ਨਿਜ ਬਚਨ, ਸ਼ਾਂਤਿ ਦੇ ਚਿਤ ਕੌ ਐਸੋ ਕਤਹੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰ। ਦੇਸ਼ 
ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਸਗਰੇ ਫਿਰ ਕਰਿ ਭਏ ਉਦਾਸ ਗਏ ਜਥਿ ਹਾਂਰ । ਉਡਰਜੋ 
ਗਰਬ, ਅਹੈਂ ਹਮ ਜਗ ਮਹਿ ਤਊ ਨ ਦੇਖਜੋ ਬਿਨਾ ਥਿਕਾਰ॥੧੩॥ ਯਾਂਤੇ 
ਸਤਗੁਰ ਸਭਿ ਤੇ ਦੀਰਘ ਜਿਨ ਕੇ ਮਿਲਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਚਿਤ ਪਾਇ। ਬਿਨਾਂ 
_ ਟਹਾਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ (ਇਹ ਤੁਸੀਂ) ਨਿਸ਼ਫਲ (ਨਕਾਰ) ਕਰ ਕਹੇ ਹੇ 

_ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ । “ਗਰਲ ਕਹੇ । “ਦੇਖਕੇ । “ਹਿਤ ਦੇਕੇ ਬਰੋ। 
ਬ੍ਹਮਾ । “ਮੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਠਾਂ । ਦਗਿਣੋ । ਦਗਿਰੀ ਤੇ ਪੁਰੀ ਸੈਲਗਾਸੀਆੰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਰਨ । 
ਨ ਤਾ ਜਦ ! ̀ ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੂਲੋਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ । 

ਘਾਂ :% ਕਿ 
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ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪੁਭਾਖ ਸੂਰਜ ' ( ੨੧੨੪ ) ਰਾਸਿ ੩ | ਅੰੂ 8੮, 
ਅਲ ਚਾਲਾ ਨ ਲੀ ਅਦਬ 

ਗਰਬ ੩ ਸਰਬ ਭਏ ਜਬਿ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਆਇ । ਮਹਿਮਾ 

ਸਨਤਿ ਅਨੋਕ ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਦਾਇ । ਭਿੱਖੇ ਸਹਤ 

ਸਕਲ ਹੀ ਮਿਲਿ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਚਿਤ ਦੌਂਪ ਬਢਾਇ ॥੧੪॥ ਗੁਨ ਕੌ 

ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਹੁਇ ਆਈ,ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੌ ਸਿਮਰਤਿ ਨਾਮ। ਸਭਿ ਪਹੁੰਢੇ 

ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਜਥਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖੋ ਅਜਬ ਅੰਭਰਾਮ। ਸ਼ਯਾਮ ਸਰੂਪ 
ਅਨੂਪ ਚਤੁਰਭੂਜ ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਸੁ ਛਬਿ ਕੌ ਧਾਮ। ਮਹਾਂ ਜੋਤਿ ਜਾਗਤ 

ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਕਰਤਿ ਅਨੇਕ ਸੁ ਨੰਮ੍ਰਿ ਪ੍ਠਾਮ" ॥੧੫॥ ਕਮਲਾ ਕਰ- 

ਕਮਲਨਿ ਪਦ ਕਮਲ ਜਿ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਪਲੋਸਤਿ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸਾਲ” । ਸ਼ੁਭਤਿ 

੧੫ ਸਾਈ” ਬਡ ਸੋਭਾ, ਦਿਗ ਬਿਸਤਰਤਿ ਕੌਰ ਜੁਗ ਲਾਲ” । ਪੀਤੋਬਰ 
ਸਭਿ ਅੰਗ ਬਿਕੂਖਨ ਬਡੇ ਬਿਕੂਖਤਿ ਗਰ ਬਨਮਾਲ“। ਸੀਸ ਕਿਰੀਟ'; 
ਕੇਸ ਮ੍ਰਿਦੁ ਮੇਚਕ ਘੁੰਘਰਿਆਰੇ ਸ਼ੋਭਤਿ ਭਾਲ ॥੧੬॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਬੋਦ ਸਰੂਪ 
ਜਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਬਰ ਹਰਿ ਸਰੂਪ ਤਿਨ ਦੀਖਿ'। ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂੰ ਲਖਜੋ ਦੇਨਿ 
_ਹਤੀ ਤਿਨ ਸੀਖ'॥ ੧੭ ॥ ਸ੍ਰੈਸਾ ੬੮॥ ਅਸ ਸਰੂਪ ਦੇਖਤ ਹਰ 

ਮੈਂਦਿਰ ਮਹਿੰ ਸਦਰ ਸ਼ੋਭ। ਮਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨੁ ਕੋ ਰੂਪ ਮਨੋਹਰ ਜਿਸਹਿ ਧਯਾਨ 
ਧਰਿ ਜੋਗੀ ਲੋਭ“ । ਉਸਤਤਿ ਕਰਨਿ ਲਗੇ ਹੁਇ ਠਾਂਢੇ ਜਿਨਿ ਕੈ ਭਯੋ 
ਪ੍ਮ ਕੋ ਛੋਭ । ਨਮਸਕਾਰ ਪੁਨਿ ਪੁਨਿ ਪਗ ਪੰਕਜ ਰਿਦਾ ਪਰਮ ਰੀਭੀਰ 
_ਅਛੋਭ ॥੧੮॥੩₹ਗ੬੮॥ “ਦਯਾਸਿੰਧੁ ਦੀਨਾਨਿ ਬੋਧੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ।ਨਮੋ ਪਾਦ 

ਕੋਹੈ ਅਤੈਜੰਉਜਾਲਾ'।ਅਜੈ'“ਹੋ,ਅਨਾਸ਼ੀ, ਅਨਾਦੀ,ਅਨੂਪੰ/ਮਹਾਂਰਾਜ 
ਰਾਜਾਨ ਕੇ ਰਾਜ ਰੁਪੰ ॥੧੯॥ ਸਭੇਂ ਬੀਚ ਬਾਸੋ, ਅਲੇਪੰ ਸਦਾ ਹੋਅਜੋਨ 

ਅਫੈ ਏਕ ਰੂਪੰ ਅਜਾਂ ਹੋ%ਕਬੇ ਮੋ ਨ ਆਵੈ, ਕਬੈ ਕੌਨ ਤੋਹੀ। ਨ 
ਬਚਿੱਤ੍ਰੰ ਨਿਰਾਲੀਬ ਹੋਹੀ॥੨੦॥ਸਕੀ ਤੋਹਿ ਮੇਂ;ਤੂ ਸਭੇ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜੇਂ। ਅਕਾਸ 
ਜਥਾ ਏਕ ਸਾਰੇ ਸੁ ਛਾਜੈ" ਬ੍ਰਹਮੰਝੇ ਅਖੰਡੇ ਤੁਮੀ ਦੇਹਿ ਧਾਰੀ। ਦੁਊ ਨੰਨ 

ਗਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੱਬ ਟੇਕਦੇ ਹਨ । “ਲੱਛਮੀ ਹੱਥ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਚਰਨੇ ਕਮਲ ਜੋ ਕੌਮਲ 
ਹਨ ਬੜੀ ਪੂੰਤ ਨਾਲ ਬਸਦੀ ਹੈ । “ਮਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ [ਸੈਸ:, ਸ਼ੇਖ਼ ਸ਼ਾਯਿਨ=ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤੇ ਸੈਠ 

ਬਾਂਠਾ|। "ਨੇਤ ਦੇ?, ਕੋਨੇ ਦੇਵੇ' ਲਾਨ£ ਹਨ । “ਗਲੇ ਵਿਚ ਐੈਨਾਂਤੀ ਮਾਲਾ ।$ਸਿਰ ਤੋ ਮੁਕਟ। 

7ਡਬਫ ਵੇਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ । 'ਤਿਟ ਨੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ (ਤਦ 
ਕਰ ਇਹੇ ਜਿਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਲਾਯ) । ੯ਲੁਡਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਨਾਸ਼ ੩“ ਰਹਤ। 

੧੧ਪਕਸ਼ ਰੂਪ । "₹ਜੇ ਜਿੱਤਿਆਂ ਲਾ ਜਾਵੇ । ' ਜਨਮ ਰਹਤ। “ਓਫਬ ਰਹਿਆ ਹੈ' । 



੫ ਸੂਰਜ । (੨੧੨੫) ___ ਰਾਸਿ ਤ। ਅੰਸੂ੪੮. 
੯6 ਦ ਸੀ ਭਾਰੀ'॥੨੧॥ ਦਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰੰਠ ਸਾ ਕੁ ਸੀ (ਆ 
੨ ਪਾਪ ਥਾਵੈ”। ਮਹਾਂ ਸਿੰਧੂ ਕੁੱਖੀ, ਤਰੂ ਰੋਮ ਬ੍ਰਿੰਦੇ । ਅਹੈ 
ਨ ਆ ਤੋਹੀ ਮੁਕੰਦ ॥੨੨॥ ਗਹ ਨਾਲ= 
ਨਰੋ ਦੇਹਿ ਧਾਰੀ ਜਪੈ ਪੈ ਜਾਪ ਜਾਂਹੀ। ਕਲੀ ਮੈਂ ਦਯਾ ਧਾਰਿ ਨਾਮੰ ਜਪਾਯੋ 

ਰੇ ਜਾਂਹਿ ਪਾਯੋ ॥ ੨੩॥ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦੇ ਰੂਪ ਹੋਏ 

44 ਜਸਖ ਤਕ 40< ਤਤ ਦਮ 
ਜਾਚਿ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਕਹਾਂ ਬਸਤਿ, ਗਮਨੇ ਅਬਿ ਕਿਤ ਕੋ, ਹਮ ਢਿਗ ਆਏ 
ਕਯਾ ਚਿਤ ਚੀਨਿਮਮੁੱਖਕ ਹਤੋ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਹਿ ਭਿੱਖਾ ਬੋਲਯੋਬਾਕ ਹੋਇ 
ਕਰ ਦੀਨ ॥ ੨੯॥ ਤਿੱਖੇ ਵਾਚ” ॥ 

ਰਹਿਓ ਮੋਤ ਹਉ ਟੋਲਿ ਸਾਧ ਬਹੁੰਤੇਰੇ ਡਿਠੇ ॥ ਸੌਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਅਹ ਮੁਖਹੁ ਏ 
_ ਪੰਡਿਤ ਮਿਠੇ॥ ਬਰਸ ਏਕੁ ਹਉ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੈ ਨਹੁ ਪਰਚਉ ਲਾਯਉ । ਕਹਤਿਅਹ 

ਕਹਤੀ ਸੁਣੀ“ ਰਹਤ ਕੋ ਖੁਸੀ ਨ ਅਯਉ ।। ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਛੋਡਿ ਦੁਜੈ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੇ 
ਰ ਗੁਣਏ ਹਉ ਕਿਆ ਕਹਉ । ਗੁਰ ਦਯ ਮਿਲਾਯਉ ਭਿਖਿਆ ਜਿਵ ਤੂ ਰਖਹਿ ਤਿਵ 

ਰਹਉ॥ ੨॥੨੦॥ ਸਵੋਯਾ ਛਦ ॥ 

੫ਮਾਪ ਗੁਰ ਬਨਿ ਦੀਖਯਾ ਦੀਜਹਿ ਸਿੱਖ ਕਰਹੁ ਉਚਰਹ ਉਪਦੇਸ਼ । 
ਖੋਜਤਿ ਫਿਰੇ ਜਗਤ ਮਹਿ ਜਿਤ ਕਿਤ ਲੇਨਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਹਿਤ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। 
''ਡਾਰੀ ਜੋਤ ਵਾਲੇ । “ਮਹਾਂ ਪੁੰਨਜ ਆਪ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ੫ਪ ਪਿੱਠ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ । 
“ਬੜਾਂ ਭਾਰੀ ਬਲ । “ਡੂੰਘੇ । “ਕਹਿਣੇ ਢਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਵਤ ਸੁਣੀ । ੬ਭਾਫ ਔਐਗਨ, ਛਜੋਗ 
ਨਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ । “ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿਚ। “ਕਈ ਨਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਠ ਲਹੀ' ਹੈ। 

1ਇਹ ਸਵੈਯਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਜੀ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਮਹੌਲੇ ਦ ਸਵੈਯਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਭਿਖਾ ਕੁੱਟ 
੫0004 ਹੂ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੨੬) ਰਾਸਿ ੩1 ਸਸ੧ ੪੮. 

ਸ਼ਮਤ ਭਏ ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵਾ, ਬਾਸੀ" ਹਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਪੁਰ ਦੇਸ਼ । ਅਪਰ 

ਬਾਸ਼ਨਾ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਕੋਇ ਨ ਕਾ ਜਾਚਹਿੰ ਮਿਥਿਆ ਜੁ ਅਸ਼ੇਸ਼॥੨੯॥ 

ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਭਨਜੋਂਬੇਦ ਤੁਮ! ਨਰ ਤਨ ਧਾਰਿ ਆਇ ਹਮ ਪਾਸ। 

ਤੁਮ ਸਭਿ ਕਰਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਕੌ ਨਿਰਨੈ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਕੌ ਸੁਜਸੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅਬ 

ਸਰੀਰ ਮਾਨਵ ਕੋ ਪਾਯਹ ਕੁਛ ਹੈਕਾਰ ਭਯੋ ਫਲ ਤਾਸ'। ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ 

` ਨਾਨਕ ਕਲਿ ਮਹਿੰ ਨਰ ਸਰੂਪ ਹੁਇ ਤਾਰੇ ਦਾਸ॥੩੦॥ਨਰ ਤਨ ਤੁਮਰੋਂ; 

ਨਰ ਤਨ ਸੋਈ, ਨਰ ਭਾਖਾਕੋ ਰਚਹੁ ਸੁਧਾਚਿ । ਜਿਸ ਮਹਿ ਜਸੁ ਗੁਰ 

ਨਾਨਕ ਕੇਰਾ ਕਰਹੁ ਅਬੈ ਨਿਜ ਬਦਨ ਉਚਾਜਿ। ਬਹੁਰ ਸਿੱਖ ਹਮ ਤੁਮ 

ਕੋ ਕਰਿ ਹੈਂ ਪਾਵਹੁ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਸਾਰ" । ਰਹਹਿ ਸਥਿਰ ਜਗ ਬਿਖੇ 

ਨਾਮ ਤੁਮ ਲਿਖਹੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਿ ਬਨਯੋ ਉਦਾਰ” ॥੩੧॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਉਰ 

ਹਰਖਤਿ ਸਭਿ ਹ੍ਰੋ ਕਰਿ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕੇ ਬੁਝਨਿ ਕੀਨਿ/ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧ ਕਿਸੁ 
3 ਹਮ ਲੈ ਚੀਨਿਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਸਭਿਕਰੈ' 



ਲੀ ਇਮ `ਗਸਿ ੩ । ਅੰ ੪੮, _ 

੩੫9 ਸੀ ਭਰਾ ਾਮ ਪਾਲਾਸੀ ਵਲ ਕੀ ਕੀਤਿ ਰਚੀ ਬਿਸਾਲ 
ਪੈਨ ਪੈਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗ ਸਾਮੀ ਜਿਨ ਦੇਖਯੋ ਅਘ ਓਘ ਸੁ ਟਾਲਿ । ਪੁਨ 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸੁਜਸੁ' ਬਨਾਯੋ ਦੇਕੋ ਜੋਤਿ ਪੰਚ ਗੁਰ ਨਾਲ । ਧਰਮ ਧੁਜਾ 
ਧਰਨੀ ਸਮ ਧੀਰਜ" ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਰਮ ਕ੍ਿਪਾਲ।੩੬॥ ਇਕ ਸੌ ਬਾਈ 
ਰਚੇ ਸਵੈਯੇ ਪੰਚਹੁੰ ਗੁਰ ਕੋ ਸਜਸ ਬਨਾਇ।ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੌ ਕੀਨ ਸੁਨਾ- 
ਵਨਿ ਪਰਮ ਪੇਮ ਮਨ ਮਹਿ ਉਪਜਾਇ।ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਕਰੀ ਪੁਨ ਬੈਦਨ 
ਦੀਨ ਭਏ ਭਾਰ ਜੁ ਸਮੁਦਾਇ । ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਚਾਹਤਿ ਸਿਖ ਬਨਿਬੇ ਕਉ 
ਜਾਚਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸੁ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਆਇ॥੩੭॥ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੀਅਰਜਨ 
ਤਿਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ" ਗ੍ਰਿੱਥ ਲਿਖਵਾਇ । ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਬਰ ਦੀਨਿ ਸਭਿਨਿ 
ਕੋ ਸਿੱਖਕ ਕਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਪਜਾਇ । ਕਰਮ ਪਰਹਰਮੋ, ਭਏ ਸਭਿ ਨਿਰਮਲ, 
ਗੁਰ ਜਸ ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਪਾਇਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਿਜ ਤਨ ਤਜਿਕੇ 
ਬੇਦ ਰੂਪ ਹੋਏ ਤਿਸ ਭਾਇਾ॥੩੮॥ਲਿਖੇ ਸਮਸਤ ਸਵੈਯੇ ਸੋਊ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ 
8੫੬੫੫ ੫੫-<<- << << ਨਰਮ 

₹”'ਦੇ ਜਸ । "ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜਾ ਧਰਤੀ ਵਤ ਧੀਰਜ । ਰਚੀ ਹੋਈ (ਬਾਣੀ) । 
#ਕਫਿ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੀਕਾਰ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੁਰਾਦ 

ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਭੱਟ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਪੰਡਿਤ ਸੇ। ਮੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵੇਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਨ 
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 'ਭੱਟ_ ਮੈਗਯਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤੂਵੇਤਾ ਵਿਦਵਾਨ 
“ਗੱਟਾਚਾਰਯ 7 ਕਰਕੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੇਸ। ਕਿ ਪੁਰਵ ਮਿਮਾਂਸਾ ਦਾ ਮੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਵਾਰਤਿਕ 
ਕਾਰ ਭੱਟਾਚਾਰਯ ਹੈ/ਅਸਲ ਨਾਮ ਇਨ੍ਂ ਦਾ ਕੁਮਾਰਿਲ ਸੀ,ੰਤੂ ਵਿਦਤਾ ਦੇ ਕਾਚਨ'ਕੁਮਾਰਿਲ 
ਭੱਟਾਚਾਰਯ? ਜਾਂ “ਭੱਟ ਕਹਿਲਾਏ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਾਗ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿ ਆਖੀਦੇ ਹਨ। 

ਥੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਬਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਏ ਕੁੱਟਾਚਾਰਯੱ ਨੂੰ ਵਿਦਜਾ ਦਾ ਅਹੈਕਾਰ ਹੈ 
ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਦਗਤੀ ਕੇਵਲ ਵਿਦਜਾ ਨਾਲ ਨਾਂ ਮਿਲੀ ਤੱਕਕੇ ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਭਾਲ ਵਿਚ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸਤਿਲ਼ਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏ । ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚੇ 
ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਜ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਸਾਨੇ ਪੰਜਵੇ ਸਤਿਰਰਾਂ 
ਪਾਸ ਆਏ ਮੇ $ ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਿੱਖਾ ਜੀ” ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੩ ਅੰਸੂ ੫੭ ਦ: ੧੮ ਛੰਦ ਅੰਤੇ ਭਾਂ: ਗੁ: ਵਾ: ੧੧ ੧੪ ੨੧ 
ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ । ਸਵੱਯਾਂ ਵਿਚ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬੜੀ ਰਸੀਲੀ ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ 
ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਉਗਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ 
ਮੁਤਲਾੜੀਆਂ (ਜਗਤਾਸੂਆੰ ਲੈ) ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜੈ ਅੱਤ ਦੇਥੇ 8 ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ 

[ਬਾਗੀ ਟੁਕ ਦੇਖ ਅਗਨੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਨ) 

.॥ ੩ 
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ਸਰੀ ਗੁਰੋ ਪੁਤਾਂਪ ਸੁਰਜ । ( ੨੧੨੮ ) ਗਸਿ ੩ । ਅੰ ੪੮. 

ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮਾਂਹਿ । ਅੰਤ ਸਰਬ ਕੇ ਲਿਖਿ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮੁੰਦਤਿ" ਮੁਹਰ 
ਸਰ ਅਜਟ ਸਕਲ ਬਾਲੀ ਜੌਂ ਆਗ ਹਮ ਜਿੰਸੱਤੀ ਕਰ 
ਨ ਜਾਇਭਵਜਲ ਭੈਰਵ ਕੋ ਜਹਾਜ ਬਡ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਇ॥ 
੩੯॥ ਰਾਗਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਹਿ ਹੈ ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਲਗਿ ਗੁਰ ਬੈਨ। 

ਇਸ ਮਹਿੰ ਨਹਿੰ ਸੈਸੈਂ ਕੁਛ ਕਰੀਅਹਿ ਜੇ ਸੈਸੈ ਅਵਿਲੋਕਹੁ ਨੈਨ।ਮਾਧਵ 
ਨਲ ਆਲਮ ਕਵਿ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਮਹਿ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਕਹਿ ਤੈਨ” । ਰਾਂਗ 
ਰਾਗਨੀ ਨਾਮ ਗਿਨੋ ਤਹਿੰ ਯਾਂਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨ ॥੪੦॥ ਇਹ 
ਸੁਧਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਗੁਰ ਨੇ ਕਿਧੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਹੂ ਲਿਖਿ ਦੀਨ।। ਰਾਗ 

੧ਬੰਦ ਕੀਤੀ । ਮੁੰਦਵਣੀ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਖੋਜ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਸ਼ ( ਖ: ਟੈੈਕਟ ਸੁ 
ਸਫਾ ੧੬੬੮ । ਜਾਣੋ ਉਹ (ਬਾਣੀ ਨੂੰ) । 'ਤਿਸ ਨੇ । 
“ਗਲ [ਪਿਛਲੇ ਪੇਨੇ ਦੀ ਕਾਕੀ ਟੂਕ] 
ਸਤਿਗੁਗੱ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਪ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਗਾਹੀ ਭਰੀ । ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ 
ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀਨ-ਹਯਾਤ “ਸਤ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ” ਤੋ' ਹੱਬੀਅਤ ਵਾਂਲੇ ਤੇ 
“ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ! ਮੰਨੇ ਗਏ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਅਵਤਾਗਾੰ ਬਾਬਤ ਕਿਹ ਜਾ 
ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਖੋਜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ “ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ” 
ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । 

ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਈਏ ਰਚੇ ਹਨ €ਗੁਰੂ ਪਦ” ਲਈ ਰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁ ਜਯੋਤੀ ਵੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖ ਭਰੀ ਤੇ ਸਤੂਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਂਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਗਰ ਗਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ 
ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੰਕਲਤ ਕਰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਸੀ, ਜਿੱਵੇ' ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਢੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਵੇ" ਗੁਨੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਲਾਂ ੫ ਦੈ 
ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹੱਬੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, 
ਤਿਵੇ' ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ੫ ਬੀ ਪੰਜਵੇ” ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਵਈਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜ ਵਿਚ 
ਚਾੜ੍ਹਨ ਉਹਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ । ਰਾਜਾ “ਰਾਜਾ ਪਦ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾਂ 
ਕਿਸੈ ਸ਼ਖਸੀ ਨੰਮਤਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਫ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨ ਅਦਾ ਕਰਨੌ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਹਰਜ 
ਹੁੰ ਹੈ, ਤਿਵੇ' ਗੁਰੁ ਪਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਥਸ਼ਾਹ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਪਦ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ 
ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ । 

ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਆਲਮ ਕਵਿ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ 
ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿਤਾ 3, ਆਪਦ ਹਨ ਕਿ ਰਿਹ ਫੁੱਲ ਜੋੜ ਸਿੰਘ ਨ ਕਰਵਾਈ ਲੀ । 

[ਵਗੀ ਟੂਥ ਦੇਖੇ ਅਚਨੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਨਗਨ” 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੨੯) ਗਾਸਿ ੩ । ਆ ੪੮, 

ਨਾਮ ਸਭਿ ਜਾਨਹਿੰ ਰਾਗੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਲਿਖ ਦਈ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
“ਗੁਲ;  ੧ਪਫਲੇ ੧ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] _` 

. ਗੁੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਹ ਨ ਮਤ ਸੀ ਜੋ ਆਲਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਦੀਬਾਚੇ ਵਿਚ ੯੯੧ ਹਿਜਰੀ ਦਿੱਤਾ 
ਸੀਂ । ਇਸ ਐਮਤ ਨੂੰ ਕੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਆਲਮ ਦੀ ਪੋਬੀ ਦਾ (ਜੋ ਮੈਸਕ੍ਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ) 
ਮੈਮਤ ਸਮਬ ਲਿਆ ਗਿਆਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮਤ ਅਸਲ ਸੈਸੜ੍ਿਤ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਹੈ ਜੇ 
ਕਵੀ ਜੇਧ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇ ਰਚਿਆਂ ਸੀ । ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਂ ਰਚਣ ਦ 
ਸੈਮਤ ਅਪਣੀ ਪੋਬੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ੧੭੭੪ ਬਿ: ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸ਼ੀਮਾਨ ਗਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬਸਿੰਘ ਜੀ 
ਧਮਧਾਣ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਪੀ ਤੇ ਚਿਰ ਕਾਲ ਤਕ ਸ਼ੋਗਾ ਯੋਗ ਖੋਜ 
ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋਧ ਕਵਿ ਦੇ ਦੀਬਾਚੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਭਾਵ ਆਲਮ ਕਵਿ ਦੇ ਤਰਜਮੇ >੨ ਟਾਲ: ਖਾੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਸੈਸੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਕਿ ੯੯੧ ਹ: ਮੈਨ ਜੋਧ ਕਵੀ ਦੀ ਮੈਸਕਿਤ ਰਚਨਾਂ ਦ। ਹੈ । ਯਬਾ:- ਰ੍ 

ਮਾਧਵਾਨਲ ਕਾਂਮ ਕੋਦਲਾ ਚਰਿੱਤ੍ਰਂ । 
1ਪੁਣਮਜ ਤਤਪਹੇ ਝ੍ਹਮ ਚਤੁਰਾਨਨ ਤ: ਪਰਮੁ । 

ਅਰਥ-(ਪਹਿਲੋਂ ਸਰ ਬਰ ਨੂੰ ਰਲ ਕਰਵਾ ਹਾ ਦਾਮਨ ਬਹਮਾ ਤੋਂ ਭੀ ਪਰੇ 
ਸਰ੍ਵਸਜੁਤ ਜਗਨ੍ਨਾਬ ਕੂਤਾਦਿਨਾਂ ਪੁਵਰ੍ਤਕਮਮੁ ॥ ੧ 

ਅਰਥ-ਜੇ ਸਰਬ ਬਜਾਪੀ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸ੍ਹਾਮੀ ਹੈ (ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਲਨ ਲਾ ਕੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 
ਕਰਨੇ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ । ਰ 

(:ਆਦਤੇਤਾ ਭਲਾਂ ਵਿਹੀਨਨੁ ਧਾਰਯਚ੍ਹ ਚਰਾਚਰਮ । 
ਅਰਬ-ਆਦਿ ਅੰਤ ਤੋ ਰਹਿਤ, ਚੱਲ ਤੇ ਅਚਲ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਤਾ (ਹੈ) । 

$ਅਗੂਯਮਤਿ ਮਤਾਂ ਗੰਜੇਯਮ ਗਜੇਯ ਮਲਿਨਾਤਮਨਾਮ ॥ ੨॥ 
ਅਰਬ-ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਆਗ, ਸੂਖਮ ਬੁਧੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਣੇ ਯੋਗ, ਅਰ ਮਲੀਨ ਅਜ 

ਦੇ ਨ! ਜਾਨਣੇ ਯੋਗ ਹੈ । 
ਸਨ੍ਵਦਾ ਸਰ੍ਵ ਸੇਵਨ ਹਿ ਸਰਵ ਸਾਕਿਤ ਤਨ੍ਮਯਮੁ ॥ 

ਅਰਬ-ਸਰਬਦਾ ਕਾਲ ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨੋ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਦਾ ਸਾਖੀ ਜਗਤ ਰੁਪ ਹੈ । 
[ ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਅਗਲੈ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠ ] (ਭਉ 

ਮਾਧਵਾਨਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਤ ਰੋ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਉਸ ਨਾਗ 
ਮਧੇ ਚੇ ਰਹੇ ਹਾ, 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਬਾਚੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ 
ਜਿਵੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ:-ਪ੍ਰਿਬਮੇਂ ਪਾਰਲ੍ਰਹਮ ਕੋ ਪਰਨੋ । ਪੁਨ ਕਿਛ 
ਜਗਤ ਰੀਤ ਰਸ ਬਰਨੇ । _ਊਜਾਕੀ ਆਦਿ ਅੰਤ ਨਹ ਜਾਨੀ । ਉਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਤਿ 
ਸ਼ਾਮੀ । ਘਟ ਘਟ ਰਹਿਓ ਸੁ ਅੰਤਰਯਾਮੀ । ਘਟ ਘਟ ਰਹੈ ਲਖੈ ਨਹਿ ਕੋਈ।''''ਜਾਕੀ ਆਿ 
ਅੰਤ ਨਹਿ ਜਾਨੀ। ਪੰਡਤ ਕਬਾ ਰ਼ਿਆਨ ਸੁਨਮਾਨੀ । ਗਿਆਨੀ ਹੋਇ ਸੁ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੇ । 
ਖੋਜੀ ਹੋਇ ਸੁ ਖੋਜਤ ਪਾਵੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੨੧੩੦) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸ਼ ੪੮, 

_ਗਿਰਾਂ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਬਿਨ ਸੈਤਨ ਮਹਿਮਾ ਬਿਨ ਨਹਿ ਕੀਨਿ”ੈਂ । ਕਰਯੋ 

#ਬੀਤ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦੋ ਤਤਕਰੇ,ਬੀੜ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਗਾੰ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ; ਧੁਨਘਰ ਆਦਿ ਪਤੇ; 
ਰ ਰਧ, ਆ ਨਿਛਾਨ; ਮੋਜੂਦ ਹੜ ਜਿਵੇ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੁੱਜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਆ ਗਈ । 

"ਨੂੰ [ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਣੂਕ ]` 

ਰਸਬਧਾ ਜਗਦ ਰੀਤਿ ਕਥਯਾਮਿ ਯਥਾ ਮਤਿ ॥ ੩ ॥ 
ਅਰਬ-ਜਿਸ ਰਸ ਕਰ ਜਗਤ ਬੋਧਇਮਾਨ ਹੈ ਸੇ ਜਗਤ ਗੀਤੀ ਮੈਂ ਕਬਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੈਸੀ 
ਮੇਰੀ ਮਤੀ ਹੈ । 

ਮਾਜਰਾ ਜਰਜਪਤਿ ਮਹਆਜ ਮਹਾਬਲ੪ | 
ਅਰਬ-ਬਠੀਪੂਕਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੰ ਆਸ ਕਰਕੇ ਜੋ (ਹੁਣ) ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਬਲ ਵਾਲਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ ਐਸੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਕਬਰ ਹੈ) । 

ਮਹਾਂ ਤੇਜੇ ਯੁੜੰ ਨਾਥਮੈਕ ਛਤ ਧਰੇ ਪਰਮ੍ । ੪ ॥ 
ਅਰਬ-ਬਤੇ ਤੇਜ ਦੇ ਯੁਕਤ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸ੍ਹਾਮੀ, ਅਦੂਤੀ ਛੱਤੁਧਾਰੀ ਤੇ ਉਤਕਿਸ਼ਟ ਹੈ (ਅਕਬਰ) । 

___ ਸ਼ਤ੍ਰ ਜਤ ਜਿਤ ਦੁਕਸ ਪਰਜਾ ਧਰਮ ਸੁਰਕਬਕਮ ॥ 
ਅਰਥ-ਜਿਸੇਨੇ ਸਰਬ ਸ਼ੱਟ ਜੀਤ ਲੀਤੇ ਹਨ;ਤੇ ਜੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹ। 

ਸਥ _ਪੰਤਿੰ ਭੂਪੇ ਰਾਜ ਮਗ ਵਰਮੁ ।। ੫॥ 
ਅਰਬ-ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਭੂਪਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਨ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ । 

ਕੋਟਿ ਯੁਗ ਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਜੀਵਯਤੂ ਮਹੀਤਲੇ । 
ਅਰਥ-ਕਈ ਜੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਕੂਮੀ ਪਰ ਜੀਂਵਦਾ ਰਹੇ । 

ਉਟੋਡਰਾਮਲਜ ਮੈ ਸੇਵਤੇ ਯਕਜ਼ ਕਿਨ੍ਰ ਸੇਵਕਮੁ ॥੬ ॥ ਰ 
ਅਰਬਥ-ਟੋਰਰ ਮਲ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਟੋਡਰ ਮਲ ਆਪਦਾ ਵਜ਼ੀਰ 
ਹੈ, ਤੇ ਜੱਛ ਕਿੰਨਰ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ । 

ਇੰਦਾਦਿ ਟੁਚਿ ਮਨ; ਮਕਬਰ ਵਰੇ ਨਿ੍ਪਮੁ ॥ 
ਅਰਥ ਇੰਦੂ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਵਾਲਾ ਅਕਬਰ ਨਾਮੇ ਸ਼ੁਭ ਨਰਪਾਲਕ । 

ਦਿ ਨਵ ਚ ਮਿਤ (ਦੂੰ ਯਾਵਨੇ ਭਖ਼ਕਤੇ ਕਥਾ ॥ ੭ ॥ 
[ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖ ਅਗਲੇ ਪੈਨੇ ਦੇ ਹੇਨ]ਡੁਗਭੂ” 

7ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ੍; ਸਮਾਸ਼੍ਰਤਜ । 3੯੪ । ਜਗਪਤਿ ਰਾਜ ਕੋਟਿ ਜੁਗ ਕੀਜੇ । ਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ ਛਤ੍ ਪਤਿ 
ਜੰਜੈ । ਦਿਲੀਪਤਿ_ ਅਕਬਰ ਸੁਲਤਾਨ । ਸਪਤ ਦੀਪ ਮੈ ਜਾਕੀ ਆਨ । 

$ਆਗੇ ਨ ਮੰਤ੍ਰੀ । ਨ੍ਰਿਪ ਗਾਜਾ ਟੌਡਰ ਮੱਲ ਛਤ੍ਰੀ । ੫ । 
₹੪ । ਗਣ ਰੀਨ੍ਰਬ ਕਿਨਿਰ ਸਬੈ ਜੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਚੇਰ । ਦੰਡ ਭਹੇ ਸੇਵਾ ਕਹੇ' ਬਾਸ 
ਇੰ੮ ਛੁਬੇਰ । ਚੌ: # ਇਕ ਛਤ ਰਾਜ ਬਿਧਾਤੇ ਕੀਨਾ । ਕਤ? ਦਰਜਨ ਰਹੋ ਨ ਚੀਨਾ। ੪ ॥ ਓ 

ਉਆ ਨ 



ਸ਼ੀ ਗਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੩੧) ਗਾਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੪੯, 
ਦੈ, _.. ਇਉ... 8... ਇਮ ੍ ਦ 

ਮਹਦ ਫਲ ਪਠਿਬੇ ਸੁਨਿਬੇ ਲਿਖਿਬੇ ਗੁਨਿਬੇ,ਚਹੈ ਸੁ ਲੀਨ ॥੪੧॥ ਪੈਨ 
"ਦਲ [ਪਿਛਲੇ ੫ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਅਰਥ-- ਦੇ ਨਾਏਂ ਤੇ ਏਕਾ (੬੯੧) ਅਰਥਾਤ ਮੈਮਤ ੯੯੧ ਯਾਵਨੀ ( ਹਿਜਰੀ ) ਵਿਚ ਮੈਂ 
(ਮਾਧਵਾਨਲ ਤੇ ਕਾਮਨੇਦਲਾ ਦੀ) ਕਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । 

ਕਾਚਿਤ ਪੁਸ਼੍ਪਾਵਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ੂਭਾ ਖਲੁ ।। 
ਅਰਥ-ਕੋਈਕ ਪਜ਼ਪਅਤੀ ਗਜ ਹੁਲੀ ਹੈ ਨਿਜ ਜਤ ਸੂ ਤਾਲ ੨ 

ਗੋਵਿੰਦ ਚੰਦ ਮੈ ਰਕਜਜਾ ਯਥੇਂਦ੍ਰੇਣਾਮਰਾਵਤੀ ॥੮॥ _ 
ਅਰਥ-ਗੋਵਿੰਦ ਚੈਂਦ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਰੇੱਖਯਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦੇਫਪੁਰੀ ਦੀ 

_ ਇੰਦਰ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਹੇ ਗਿਆ ਕਿ ੯੯੧ ਹਿਜਰੀ ਸੈਮਤ ਜੋਧ ਕਵੀ ਦੀ ਮੈਸਜ਼ਿਤ ਰਚਨਾਂ ਦਾ 

ਹੈ । ੯੯੧ ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਬਿਕ਼ਮੀ ਮੈਮਤ ੧੬੪੦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਆਲਮ ਦੇ ਉਲਬੇ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਮਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭੁਲੋਖਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤੋਂ 
੨੧ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮ ਦੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਸੌਜੂਦ ਸੀ; ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਨ ਰਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਦੀ ਬੀੜ ੧੬੬੧ ਮਿਤ ਬਿ: ਵਿਚ ਬੱਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਆਲਮ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਈ 
ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਇੱਕੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੋੱ 
ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਸੇ ਨਾ ਕਿੰਮੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਥੋਂ 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈ । ਵਿਰੁ ਸੁਆਦ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧ ਕਵੀ ਦੇ 
ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ (ਜੋ ੯੯੧ ਹਿ: ਦਾ ਰਚਿਤ ਹੈ) ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ' । ਜੋ ਖੋਜ ਹੁਣ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ੧੭੧੨ ਬਿ: ੧: ੨ ੧੭੭੪ ਬਿ: ਤਕ ਦਾ ਲਿਖਤੀ 
ਸਬੁਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹੀ ਹੈ । ਸੇ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਮਗਟੋ' ਜੇ ਸ਼ੈ ਰਚੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ 
ਸਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਕੀਕੂੰ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਛਾਈ ਹੰਨੋ ਵਾਠਗੈ ਸੀ । ੧੭੭੪ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ੍ਹ 
ਗ੍ਰੋਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿੱਖੇ ਗਏ, ਮੈਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਮੋਜੂਦ ਹਨ, ਸਭ ਪਰ ਰਾਗ ਮਾਣਨ ਹੈ । 

ਆਲਮ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ । ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਹ ਮਿ 
ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਆਲਮ ਕਵਿ ਦਾ ਮੈਮਤ ੧੭੧੨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

ਨਾਗਰੀ ਪੂਚਾਰਨੀ ਸਭਾ ਬਨਾਰਸ ? “ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਗਰ” ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ ਇਕ ਵ੍ਰਿਹਤ ਕੋਸ਼' ਨਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ੪੮ ਮੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸ਼ 
ਲੇਂਖ ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ੨੦ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ 
ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਇਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ 

[ਯਾਬੀ ਟੂਬ ਦੇਖ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠ)” 

``` ਅਨ ਨੇਂ ੇ  ਏਕਨਫਿ ਆਹੀ । ਕਹੇ ਕਬਾ ਅਬ ਬੋਲੋ ਤਾਹੀ।` _ 
ਪੁਹਪਾ ਵਤੀ ਨਗਜ਼ ਇਕ ਸੁਨਾ । ਹੋਇੰਦ ਓਦ ਰਾਇ ਬਹੁ ਗੂਨਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੩੨) ਰਾਸਿ 3 । ਅੰਸ ੪੮, 

ਜਨਮ ਜਿਨ ਲਿਖਯੋ ਭਾਉ ਧਰਿ ਸਫਲ ਹਾਥ ਅਪਨੇ_ਕਰਿ ਤਾਂਗਿਪਠਹਿ 
ਵਕ ਨਪਨੋਜਕਗਗਨਸਸਸਮਜਮਜ``ਰੱ 

ਪੰਨੇ ੧੭੨ ਤੇ ਆਲਮ ਕਵਿ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਕਾਲ ੧੭੪੦ ਬਿ: ਤੋਂ ੧੭੬੦ ਬਿ: ਤਕ ਦਾ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਮਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮ ਕਵਿ 
ਦੇ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ੧੭੪੦ ਤੋਂ ੧੭੬੦ ਤੱਕ ਦੋ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ । 

ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਵਾਨਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਨੂੰ ਆਲਮ 
ਨੇ ਕਿਸ ਮੈਮਤ ਵਿਚ ਉਲਬਾ ਕੀਤਾ ਊ ਆਲਮ ਜੀ ਦੀ ਮਾਧਵਾਨਲ ਕਾਮ ਕੌਦਲਾ ਦੇ ਅੰਤ 

ਵਿਚ (ਨਾਗਰੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਪੋਬੀ ਵਿਚ) ਉਸ ਦਾ ਮੈਮਤ 

ਓਹਨਾਂ ਨੋ ਆਪ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:- ਰ 
ਨ ਛ 2 2 ੧ 

ਦੋਹਰ-ਬੇਦ ਦੀਪ ਮੁਨਿ ਇੰਦ ਧਰਿ ਸਵਿਤਾ ਜੁਵਤਿ ਗਤਾਨ । 
___ ਵੈਸ ਵਾਰ _-ਤ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸ਼ਾਕ _ਬਿੱਕਮ ਜਾਨ ॥ 
ਅਰਬਾਤ- ਮੈਮਤ ੧੭੭੪ ਬਿ: ਮਹੀਨਾ ਭਾਦੋਂ, ਦਿਨ ਐਤ, ਸੁਦੀ ਪਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ 

ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਏਥੇ ਅੱਪੜੇ ਕਿ ੧੭੧੨ ਮੈਮਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ੧੭੭੪ ਤਕ ਕਵਿ ਆਲਮ ਇਸ 

ਕੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸੇ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ੧੧੩ ਸਾਲ 
ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਧਵਾਨਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਕਿੱਸਾ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । “ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਹ ਸਰੋਜ” 'ਹਿੱਦੀ 

ਸ਼ਬਦ ਸਾਗਰ” ਟੋ ਆਲਮ ਕਵਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ “ਮਾਧਵਾ ਨਲ ਕਾਮ ਕੌਦਲਾ” ਦੇ 
ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਮੈਂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲਮ ਕਵਿ ਦਸੰਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 

ਸਮੇ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਟੌਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿਚ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈਤੋ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੈ ਸਾਖ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਿਚ ਵੀ 
ਇਉਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ; ਸੇ ਆਲਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਦੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ 
ਖਾਂਦਾ ਇਧਰੋਂ' ਬੀ ਮਿਧ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦਸਮ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । ੫੨ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ । 
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਇਬੇ ਸਫਾ ਔੱਪੜ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਥੀ ਮਾਧਵਾਨਲ ਦੀ ੧੧੩ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰ ਗੁਦੂ 
ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਚੀ ਗਈ, ਸੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਤੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਅਮਭਵ 

ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ੧੧੩ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੀ ਪਹਿਲਾਂ 
ਚੜ ਸਕੇ । ੯੯੧ ਹਿ: ਵਾਲੀ ਜੋਧ ਕਵੀ` ਦੀ ਮੈਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਮ_ਕੇਦਲਾ ਵਿਚ ਰਾਗ ਮਾਲਾ 
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । -੯੯੧ ਹਿਜਰੀ ਅਰਬਾਤ ੧੬੪੦ ਬਿ: ਤੋਂ ਹੀ ਟਪਲਾ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ 

ਖਾਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰ ਬੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਕਾਲਫ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ 

ਅਗਯਨਤਾ ਆਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਪਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ! ਕਿ ਕਿਵੇ ਇਹ ਪਵਿਤ੍ਰ 

ਬੀੜ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈ” । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ੯੯੧ ( ੧੬੪੦ ਬਿ: ) ਮੈਮਤ 

ਮੈਸਕ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਹੈ, ਆਲਮ ਤਾੰ ੧੭੧੨ ਤੋਂ ੧੭੭੪ ਬਿ: ਮੈਮਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆਂ 
(ਥਾਬੀ ਟੂਕ ਦੇਖ ਅਗਲੇ ਪਨੇ ਦੇ ਹੈਏ ਭੂਆ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰੰਜ। __ (੨੧੩੩) ____ ਰਾਸਿ ੩। ਸੰਹੂ ੪੮, 
੬੩ = 

ਪ੍ਰੌਮ ਤੇ ਹਰਖਹਿ ਉਰ ਮਹਿ ਪੁਲਕਹਿ ੜਲਕਹਿ ਜਲ ਦ੍ਰਿਗ ਮਾਂਹ। ਹਰ- 
ਖਹਿ ਜਨ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਕੋ ਬਰਖਹਿੰ,ਤਰਕਹਿੰ'ਬਿਸ਼ਯ,ਗੁਨਨਿ ਅਵਿਗਾਹਿ । 
ਸੇ ਨਰ ਪਰੇ ਪਾਰ,ਨਹਿੰ ਜਨਮਹਿੰ ਸੁਨਹਿੰ ਏਕ ਮਨ ਬਿਰਤਾ ਪਾ6॥੪੨॥ 
ਇਤ ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ੰਥੇ ਭ੍ਰਿਡਿਕ ਰਾਸੇ “ਭਾਟਨਿ ਕੇ ਪਸੈਗ' ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਠਤਾਲੀਸ”# ਅੰਸੂ । 8੮ ॥ _ 

'ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ । "ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ । #ਇਥੇ ਪਾਠ “ਸੈਤਾਨੀਸਮੋ' ਸੀ; 
ਪਰ ਸੈੱਤਾਲੀਸਵਾਂ ਅੰਸੂ ਪਿਛੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਅੰਸੂਮਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਾਠ ਅਨਠਤਾਲੀਸਮੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੰਸੂਆੰ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਭੀ ਅਸਾਂ ਠੀਕ ਕਰ 
ਦਿਤੀ ਹੈ । ਹੋਰ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਰਾਸ ਵਿਚ ਬੀ 
ਅੰਸੂਆੰ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । 
-੩੬੬(ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ) 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਲਿਖੰਦੇ । 

ਫਿਰ ਆਲਮ ਆਪਣੇ ਦੀਬਾਚੇ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਸੈਸਕਿਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾਂ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੂਛ ਪਰਾਈ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੈ ਕੁਛ ਆਪ ਜੋੜੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈਂਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਉਸ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤ ਲਈ ਹੈ । ਯਥ%- 

“ਕਿਛ ਆਪਨ ਕਿਛ ਪਰ ਕਿਤ ਚੋਰੇ । ਯਥਾਸ਼ਕਤ ਕੇ ਅੱਖਰ ਜੇਚੇ ।'' 
ਆਲਮ ਦਸਮੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਕਈ ਵੇਰ ਸੁਣੀ ਹੋਊ, ਸੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੌੜੇ ਇਹ ਗੱਲ 
ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। 
(ਵਿਸਬਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਮਧਾਣ ਨਿਵਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਨ ਖੋਜ 
ਰਾਗਮਾਲਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਅੰਤੇ ਖ਼ ਦ੍ਰੋ: ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਅੰਤਕਾ ੨ ।) ਰ 

ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਪਦ ਜੋੜ (ਹਿਜੇ) ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ । ਕਰਤਾਰ 
ਪਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੇ ਬਾਂਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇਕੋ ਹੱਥ ਦੀ ਹੈ । 

ਦੁਜਾ ਟਪਲਾ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਹਰ ਛਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਲਫਜ਼ ਹੁਣ 
ਤਕ ਪੋਠੋਗਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਜੇਵ ਵੇਲੇ ਥਾਲ ਖੈਨ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੁਬਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੰਦਾਵਣੀ 

__ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੁੱੇ ਬਿਨਾਂ ਜੈਵ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ । ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਹੈ, 

ਜੇ ਮੁਹਰ ਛਾਪ ਹੈਦੀ ਤਾਂ ਸੇਚਠ ਤੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ । ਓਬੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਹੈ; ਏਬੇ 
ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਖੁਹਲੀ ਹੈ । ਮੁੰਦਾਵਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਚ ਪਰੋਸੈ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ 
ਕਥਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਫੁਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਜੈਂਢ ਦੀ ਹੇਈ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ 
ਹੈ। (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਖਾ: ਟ੍ੈ: ਸੁਸੈਟੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੰਬ ਕੋਸ਼ ਪਦ-ਮੁੰਦਾਵਣੀ) । ਮੁੰਦਾਵਣੀ 
ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੈਮ; ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਰ,ਬ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼, “ਸਤ. ਮੈ੨ੋ੦; ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ'ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । 

(ਦੇਖੋ (ਦਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ੨੧੩੮ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਫੂਕ | 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭੀਘ ਸੁਰੰਜ। __( (੨੧੩੪) ਰਸਮ ੩। ਅੰਸ ੪੯. 

੪੯. (ਸਰ ਗੁਰ ਯਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੀ ਬੀੜ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਭਯੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੁਚਿਰ ਭੋਗ ਪਾਇਬੇ ਹੇਤ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ 
ਵਲ ਆ ਦੀ ਅਨ ਆਲ 
ਵਲ ਮੇਲਿ ਕਯੋਂ । ਸਭਿ ਸੇਗੰਤਿ ਸ਼ ਸੁਨਾਇ ਦਯੋ। ਅਬਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਪੂਰਨ 
ਹੋਇ ਗਯੋ। ਦਰਸੈਂ ਸਭਿ ਆਨਿ ਉਛਾਹ ਕਯੋ॥ ੨॥ ਨਰ ਨਾਰਿ ਅਨੰਦ 
ਬਿਲੌਦ ਕਰੇ । ਸਤ ਰਾਮ ਜਹਾਂ ਤਹਿੰ ਆਨ ਥਿਰੇ । ਲਘ ਦੰਦੜਿ ਬੰਜ' 
ਨਫੀਰਨ ਸੋਂ । ਬਡ ਹੋਤਿ ਕੁਲਾਹਲ ਭੀਰਨਿ ਸੋਂ॥੩॥ ਉਤਸਾਹਤਿ ਸੈਗਤਿ 
ਆਵਤਿ ਹੈ । ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦਨਿ ਲਯਾਵਤਿ ਹੈ। ਫਲ ਫੂਲਨਿ ਕੋ ਨਿਜ 
ਹਾਬ ਧਰੇ।ਸ਼ੁੰਭ ਚੀਰ ਸ਼ਰੀਰ ਸਕੇ ਪਹਿਰੇ।੪॥ਲਖਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ 'ਏਕਲ ਬੈਠਿ 
ਰਹੈਂ। ਤਬਿ ਆਇ ਕਲੀ” ਇਮ ਬਾਕ ਕਹੈ । ਕਰਿ ਕੀਰਤਿ ਕੋ ਕਰ ਜੋਰਿ 

_ ਫਹਮੋ/ਗੁਰ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਉਦਾਰ ਲਹ7ੋ॥੫॥ਅਬਿ ਮੋਹਿ ਸਮੇਂ ਜਗਮੇਂ ਬਰ- 
ਤਯੋ। ਗਨ ਔਗੁਨ ਮਾਨਵ ਕੇ ਕਰਤਜੋਂਪਸਠ ਕਰ ਕਲੂਖਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਂ! 

ਤੁਮ ਮੇਲਿ ਲਿਜੋ ॥੮॥ ਬਿਨ ਆਇਸ ਰਾਵਰ ਕੀ ਕਰਿਬੇ।ਬਲ ਨਾ 
ਮੁ ਅਦਬ ੩੪-੬% 
ਕੋ ਬਿਨਤੀ ਸੁ ਕਿਯੋ ॥੯॥ ਜਹਿੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁ ਪਾਠ ਕਰੈ' ਧੁਨਿ ਕੌ । ਬਲਹੀਨ 
ਇਤ ਜਦ ਸਦ ਦਾਦਾ: ਗਿਰ ਕਾਲ ਬਤਾਇ 

ਬਿ ਹੂੰ ॥ ੧੦ ॥ ਸ਼ਰਨੀ ਤੁਮ ਆਨਿ ਪਰਜੋ ਲਖਿਯੋ । ਮਮ ਦੀਨ 
ਥ ਦਿਸ਼ਾ ਪਿਖਿਯ”। ਇਮ ਬਾਕ ਕਲੀ ਜਥਿ ਦੀਨ ਲਹੇ ਤਬਿ ਸਰ 

ਰ ਹੋਪਸੈਨ ਕਰ ॥੧੨॥ ਅਡਨਾਮ ਉਲਾਰਨ ਹੋਤ ਜਾਤ । ਜੱ 
ਪਾਇ'ਨ ਧਾਰੋ ਜਾਇ ਤਹਾਂ । ਜਥਿ ਆਇ ਕਰਾਹੁ ਸਭ ਧਰਿਐਅਰਦਾਸ 
ਖਰੇ ਹੁਇ ਕੈ ਕਰਿਯੇ ॥ ੧੨ ॥ ਬਰਤਾਵਨਿ ਲਗੰਗ ਸੁ ਆਪਸ ਮੈਂ । ਜੁਤ 

“ਵੱਜੀ । “ਕਲਜੁਗ ਨੇ । <ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁੰਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ । “ਮੂਰਖਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦਈਆਂੰ ਦੀ 
ਪਾਂਪਾਂ ਵਿਚ ਪੂੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ । “ਕਿਧਹੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । 
ਮਾ ਚ ਦੀ ਦਸ 

ਤੈ ਤਤ 



| ___(੨੧੩੫) __ਰਾਸਿ੩।ਅੰਸ੪੯ 

ਰੌਰ ਪ੍ਵੇਸ਼ਹ ਤਹ ਸਮੈ। ਬਰਤਾਵਤਿ ਜਾਂਵਤ ਸੈਗਤਿ ਮੈਂ । ਰਹ ਤਾਵਤ 
ਬਾਸਹੁ ਪੰਗਤਿ ਮੈਂ?॥੧੩॥ ਇਮ ਆਇਸੁ ਪਾਇ ਕਲੀ ਹਰਖਜੋ । ਅਬਿ ਲੋ 
ਤਿਹ ਕਾਲ ਬਿਖੈ" ਪਰਖਮੋ। ਜਬਿ ਹੋਇ ਤਿਹਾਵਲ ਆਵਤਿ ਹੈ। ਬਡ ਰੌਰ 
ਕਰੇ ਬਰਤਾਵਤਿ ਹੈ' ॥੧੪॥ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠਿ ਦਿਵਾਨ ਲਗਜੋ । ਗਨ 
ਸਿੱਖਜ ਪਿਥੈਂ ਮਨ ਪ੍ਰੋਮ ਪਗਜੋ । ਸੰਭਿ ਬੀਚ ਸੁਹਾਵਤਿ ਗ੍ਰਿੰਥ ਧਰਜੋ। ਕਰਿ 
ਸੇਵਕ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਫਿਰਨੋ॥੧੫॥ ਲਗਿ ਢੈਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਗਯੋ ਸੁ ਤਹਾਂ । ਬਹੁ 
ਲੜਾਵਤਿ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦ ਮਹਾਂ । ਸ਼ੁਭ ਫੁਲਨਿ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲ ਕਰੇ । ਬਹੁ 
ਰੇਗਨਿ ਕੇ ਬਿਚ ਗੰਢ ਧਰੇ॥੧੬॥ ਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਪਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਬਹੁ 
ਭਾਂਤਿਨ ਫੂਲ ਚਢਾਵਤਿ ਹੈ' । ਸ਼ੁਭ ਮਾਲ ਸੁ ਫੂਲ ਬਿਸਾਲ ਲਏ । ਗੁਰ 
ਗ੍ਰਿਥ ਸਮੀਪ ਚਢਾਇ ਦਏ॥੧੭॥ ਬਹੁ ਧੂਪ ਸੁ ਆਗਿ ਧੁਖਾਵਤਿ ਹੈ' । ਘੁਸਿ 
ਚੇਦਨ ਕੇਸਰ ਪਾਵਭਿ ਹੈਂ । ਚਰਚੈ' ਅਰਚੈ” ਸਿਖ ਪੋਤ ਧਰੈ' । ਗਨ ਸੈਖ 
ਬਜਾਵਤਿ ਫੂਕ ਭਰੈਂ ॥੧੮॥ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਸਾਦਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰੈ । ਜਯਕਾਰ 

_ ਸਭੈ ਇਕ ਬਾਰ ਰਰੈਂ ।ਕਰ ਧਾਰਿ ਰਬਾਬ ਸਤਾਰ ਬਜੇ । ਸਬਦਾਨਿ ਸੁ ਗਇ 
ਸੁ ਰਾਗ ਸਜੈ ੧੯ ॥ ਬਹੁ ਭੀਰ ਭਈ ਦਿਸ਼ਿ ਚਾਰਹੁੰ ਮੈਂ । ਹੁਇ ਮੰਗਲਤਾ 
ਉਤਸਾਹ ਸਮੇ।,ਬਰਤਨੋ ਸਪ੍ਸਾਦਿ ਕਲੀ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੋ । ਬਡ ਰੌਰ ਪਰਯੋ ਸਭਿ 
ਬੀਚ ਧਸਯੋ ॥੨੦॥ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਨਿ ਗਏ ਕਲਿ ਕੌ । ਨਿਜ ਹੇਰਿ ਸਮਾਂ 
ਲਿਯ ਹੈ ਬਲ ਕੋ । ਬਡ ਹੋਤਿ ਕਲਾਹਲ ਮੰਗਲ ਕੌ । ਤਿਹ ਕਾਲ ਕਿਯੋ 
ਕਲਿ ਦੈਗਲ ਕੋ੧॥੨੧॥ ਸਭਿ ਸੇਗਤਿ ਨੋ ਦਰਸ਼ੈਨ ਕਰੜੋ । ਪਗ ਪੰਕਜ 
ਪੋਨਿਜ ਸੀਸ ਧਰਯੋ। ਪੁਨ ਜਾਤਿ ਭਏ ਨਿਜ ਧਾਮਨਿ ਕੌ । ਹਰਖੰਤਿ ਲਗੇ 
ਨਿਜ ਕਾਮਨਿ ਕੋ॥੨੨॥ ਗਨ ਮੰਗਤ ਕੌ ਗੁਰ ਦੇਖਿ ਤਬੈ । ਧਨ ਦੇੜਿ ਭਏ 
ਕਰ ਲੀਨ ਸਭੇ । ਨਹੈ ਛੂਛ ਗਯੋ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰ ਤੇ । ਪਟ" ਦੀਨਿ ਕਿਸੁ 
"ਤਿਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਵ ਕੜਾਹ ਪੁਸ਼ਾਦ ਸਮੇ ਵਿੱਚ /ਛਿਤਕਨਾ ਪੂਜਣਾਂ । “ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਕੇ । 
ਏਕਲਯੁਗ ਨੇ ਦੇਗ ਫਸਾਦ । “ਹੱਥ ਵਿਚ । ਬਸਤੁ । 

___ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੀੜ! ਵਿਚ ਕੜਾਹ ਪ੫ੁਸ਼ਂਦ ਵਰਤਨ ਸਮੇ” ਦੇ ਕੁਲਾਹਲ ਦਾ ਇਕ 
ਅਲੈਕਾਰਕ ਫਰਣਨ ਹੈ । ਜਿਸ ਸਮੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਦੇਂ' ਕੜਾਹ ਪੂਸ਼ਾਦ 
ਸਫਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਂਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 
ਜਿਸ ਸਮੇ ਕਵਿ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਦੋ' 'ਮੋਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਢਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ ਭਾਵ ਪੂਵੇਸ਼ 
ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਸੀ । ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਣਨ ਗਾਲਬਨ ਕਵਿ ਜੀ ਤੋ ਪੁਗਣ। ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਣਕੇ 
ਤੇ ਪੂਸਾਦ ਸਸੇ' ਲੋਭੀ ਯਾਚਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਦੇਖਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਸ਼ਾਯਦ ਪੁਯਜਨ ਇਹ ਹੋਵੇ 
ਕਿ ਉਸ ਠੋਲੇ ਨੂੰ ਕਲਜੁਗ ਆਯਾ ਸਮਝਕੇ ਲੋਭੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੂਸ਼ਾਦ ਲੋਲਿਆ ਕਰਨ । 

_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਘ ਸੂਗਜ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਂਘ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੩੬) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੯, 

ਇਛ ਜੋ ਧਰਤੇ'॥੨੩॥ਨਰ ਬਿੰਦ ਜੁ ਬਾਦਿ” ਬਜਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਗਨ ਰ 
ਕੌ ਮੁਖ ਗਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਸਭਿ ਕੌ ਧਨ ਦੀਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰੇ । “ਸੁਤ ਜੀਵਹੁ 
ਆਸ਼ਿਖਤਾ ਉਚਰੇ॥੨੪॥ਇਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਪਤਿ ਆਪ ਕਰਜੋ । ਬਹੁ ਭਾਂਤ 
ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਉਚਰਜੋ। “ਸਰ ਰਾਮ ਸ਼ਨਾਨਹਿ ਆਨਿ ਨਰੋ । ਦਰਸੈਂ ਇਸ 
ਥਾਨ ਜੁ ਭਾਉ ਧਰੈ॥ ੨੫॥ ਗਨ ਪਾਪਨਿ ਖਾਪਤਿ” ਸੋ ਛਿਨ ਮੈਂ । ਗੁਰ ਕੀ 
ਸ਼ਰਧਾ ਬਰਧੈਂ“ ਮਠ ਮੈ? । ਉਠਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਵਤਿ ਭੇਂ ਪੁਰ“ ਕੌ । ਗੁਰਦਾਸ 
ਸਮੇਤ ਸੁਧੀ ਉਰ ਕੋ? ॥੨੬॥ ਲਿਯ ਸੈਗ ਸੁ ਗ੍ਰਿੰਥਹ ਆਪਨ ਕੰ" । ਗਰ 
ਮੰਦਰਿ ਮੈਂ ਬਰ ਥਾਪਨਿ ਕੈ'”। ਹੁਇ ਪੂਜ ਸਦਾ ਇਸ ਥਾਨ ਬਿਖੇ । ਬਹੁਰੋ 
ਸਮੁਦਾਇ ਪਣੈ' ਸੁ ਲਿਥੇਂ ॥ ੨੭ ॥ ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਕਰਯੋ ਘਰ ਫੇਰ ਗਏ । 
ਪਦ ਬੈਦਤਿ ਗੈਂਗ ਅਨੰਦੁ ਕਿਏ । ਨਿਸ ਬਾਸੁ ਕਰੈ ਘਰ ਫੇਰ ਸਦਾ । ਗੰਰ 
ਮੰਦਰਿ ਆਵਹਿੰ ਪ੍ਰਾਤ ਜਦਾ"॥੨੮॥ਤਹਿੰ ਬੈਠਹਿੰ ਦੋਸ ਬਿਤਾਵਤਿ ਹੈਂ । 

ਗੁਰਦਾਸ ਤਿ"ਪਾਠ ਕਰਾਵਤਿਹੈਂ।ਤਬਿ ਆਪ ਸੁਨੈ' ਸਿਖ ਹੋਇ ਘਨੇ।ਧਰ 
ਪ੍ਰੌਮ ਮਹਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਭਨੇ' ॥੨੯॥ ਨਿਤ ਰੀਤਿ ਇਸੀ ਸ ਬਿਤੀਤ ਕਰੋਂ । 

ਦਰਸੈ ਗਨ ਮੈਗਤਿ ਮੋਦ ਭੁਰੈ। ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਤੇ ਜ਼ਲਿ ਕੌ । 
ਅਰਪੈਂ ਧਨ ਆਨਿ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਕੌ॥੩੦॥ਪਰਸੀ ਬਿਹ ਬਾਤ ਜਹਾਂ ਰੁ ਕਹਾਂ । 
ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਯੋ ਵਲ ਜਾਂਹਿ ਮਹਾਂ। ਕਰਿ ਚਾਉ ਧਰੈ' ਉਰ ਭਾਉ ਨਰ" । 
ਸਭਿ ਆਇ ਬਿਲੌਕਨਿ ਪਾਸ ਗੁਰ ॥੩੧॥ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਨੰੰ ਸਤਨਾਮ 
ਜਪੈਂ।ਤਿਨ ਪਾਪ ਕਲਾਪਨਿ"“ ਤਾਂਪ ਖਪੈਂ"₹। ਨਿਜ ਧਾਮਨਿ ਜਾਇ ਸੁਨਾਏ 

ਤਬੈ।ਦਰਸੈਂ ਹਮ ਭੀ” ਉਮਰੀਤਿ ਸਕੈ॥੩੨॥ਦੋਹਰਾ॥ ਮਾਂਗਣ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖਯ 
ਜਾਂ ਬੈਨੋ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ। ਬਹ ਸੈਗਤਿ ਲੇ ਸੈਗ ਨਿਜ ਦਰਸੈ'' ਗੁਰ 

ਅਭਿਰਾਮ॥੩੩॥ਚੰਪਈ॥ਸਨਿ ਬੈਨੋ ਸਗਰੀ ਗੁਰ ਕਥਾਂ । ਕਰਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭਿ 
ਬੇਦਨਿ ਮਥਾ। ਗਨ ਸੈਗਤ ਲੇ ਕਰਿ ਤਬਿ ਆਯੋ । ਧਰੀ ਉਪਾਇਨ ਪਗ 

ਲਪਟਾਯੋ ॥ ੩੪ ॥ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਸਿ । ਸੁਨਹਿ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਹਿਤ ਦੀਨਸਿ੯ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਬਾਸੇ ਗੁਰ ਤੀਰ'' । ਲਿਯੇ ਸੋਗ 
ਕਰਖਦ ਜੇ। “ਵਾਜ। ₹ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ/ “ਨਾਸ਼ ਕਰ' ਲੈਣਤੇ । “ਵਧੋਗੀ । #ਸ਼ਹਿਗ” ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ 

ਫ਼ਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਮੇਤ । ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਏ । €ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । 

੧੫ਸਬਪਨ ਕੀਤਾ । "ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੇਂ । "”ਤੇਂ । "“ਂਅਨੰਦ ਨਾਲ ਪੂਰਤ । 

੧੪ਰਸ਼ । ੯੯ਸਮੂਹ। '#ਨਾਸ਼ ਹੈਦੇ ਹਨ । "?ਦਰਸ਼ਨ ,ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬੀ। _“ਦਰਸ਼ਨ 
ਨੂੰ ਆਯਾ । ੯ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ । “ਪਾਸ । __”ੈਪਮ-ਕੀ । 
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ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਭੀਰ॥੩੫॥ਭਯੋ ਤਸਾਰ ਗਰ ਅੰਚਰ ਡ਼ਾਰੀ। ਬਿਨਤੀ ਸ਼ੀੀਗੁਰ 
ਅੱਗ ਉਚਾਂਰੀ । “ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤਮਾਰਾ । ਨਿਸਬਾਸਰ ਠਾਨਤਿ 
ਉਪਕਾਰਾ॥੩੬॥ਕਲਿ ਕੇ ਨਰਨਿ ਉਧਾਰਨਿ ਕਾਰਨ । ਸਮ ਜਹਾਜ ਕਿਯ 
ਗਿੰਥ ਸਧਾਰਨਿ । ਸਭਿ ਦਾਸਨਿ ਕਹੁ ਰਾਖਤਿ ਮਾਨ੍ਹ' । ਮਨ ਬਾਂਛਝਿ 
ਦਿਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ੩੭ ॥ ਦੀਜਹਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਮਾਂਗਾ। ਸਭਿ _ 
_ਸਿੱਖਨਿ ਕੌ ਮਨ ਅਨਰਾਗਾ । ਦੇਸ਼ ਬਿਖੇ ਸੋਗਤਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਜਯੋ ਚਹਤਿ ਹਿਤ ਲਾਈ ॥ ੩੮॥ ਅਬਿਲੋ ਲਿਖਜੋ ਗਯੋ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ । 
ਜਿਸ ਲੇ ਜਾਹਿ ਕਰਹਿ ਤਿਹ ਪੁਜਾਂ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਤੀ। 
ਘਰ ਤੇ ਚਲਤਿ ਕੀਠਿ ਇਮ ਗਿਨਤੀ? ॥੩੯॥ ਸਨ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਰਿਦੇ 
ਬਿਚਾਰੀ ।-ਇਹ ਜਾਚਨ ਇਨ ਕੀਨਸਿ ਭਾਰੀ । ਕਿਮ ਹਮ ਦੇਯ ਸਕਹਿੰ 
ਇਕ ਹੋਂਵਾ । ਨਹਿ ਦੇਂ ਸਿੱਖਯ ਮਾਨ ਕੋ ਖੋਵਾਂ-॥੪੦॥ਦੂਜੋ ਲਿਖਯੋ ਜਾਇ 
ਇਸ ਜੈਸੇ। ਤੋਂ ਸਖੈਨ ਦੋਬੋ ਇਹ ਲੈਸੇਂ।ਅਬਿ ਤੋ ਤਤਾਂਰ ਏਕ ਗੇ ਅਹੈ । 

_ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿਖ ਸੋਂ ਕਹੈਂ ॥੪੧॥ ਇਕ ਤੋਂ ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਮੁਹਰੇਲੀ। 
ਆਇ ਸੈਗ ਬਹੁ ਹੋਇ ਸਕੇਲੀ । ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਹੈ ਮਹਾਨਾਂ । ਨਹੀਂ ਦੇਹਿ 
ਤੋਂ ਹਤਿ ਹੁਇ ਮਾਨਾ॥੪੨॥ ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਤੂੁਸ਼ਨਿ ਭਗਵੇਤੇ ।-ਦੇਹਿਂ ਕਿ 
ਨਹੀਂ-ਰਿਦੇ ਚਿਤਵੈਤੇ । ਪੁਨ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਸਾਂਈਂ । “ਬਖਮ ਬਾਤ 
ਇਹ ਬੈਠੋ ਭਾਈ॥੪੩॥ ਬਿਨਤੀ ਕਰਤਿ ਰਹਜੋ ਹੁਇ ਠਾਂਢੋ । ਲੈਬੇ ਗ੍ਰੰਥ 
ਪ੍ਰੇਮ ਉਰ ਬਾਢੋ। ਅਹੇ ਏਕ ਕਿਮ ਦਿਯੋ ਨ ਜਾਈ।ਤਬਿ ਤੋਰੋਂ ਮਾਨ ਸੁ ਘਟ 
ਜਾਈ ॥੪੪॥ ਅਨਬਨ ਬਨੀ ਕਹੈ ਕੜਾ ਤੋਹੀ । ਅਬਿ ਸੁਨਿ ਲੇਹੁ ਨੀਕ“ 
ਜਿਮ ਹੋਹੀ । ਅਪਨੀ ਪੁਰੀ ਰਾਖਿ ਇਕ ਰਾਤੀ।ਲੇ ਕਰਿ ਹਟਹ ਹੋਇ ਜਬਿ 
ਪ੍ਰਾਤੀ ॥੪੫॥ ਦੁਤਿਯ ਰਾਤਿ ਰਾਖਹੁ ਨਹਿੰ ਕੈਸੇ । ਅਬਿ ਲੈ ਜਾਹੁ ਲੜਾਇ 
ਪਨ ਤੈਸੇ। ਅਦਬ ਸਾਬ ਰਾਖਹੁ ਚਕਸਾਈ। ਸੈਗਤਿ ਅਲਿਬਾਲਹਿਓ 
ਵਾਸਤਵ ਕਹਿ ਦਾਰ ਜੀਜੇ ਜਬਕਜਜਗਕੀਮ ਅਲ ਕੇ ਸੈਗ 
ਬਿਸਾਲਾ। ਨਿਕਸਿ ਗੁਰੂ ਪੁਰ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਾ।-ਕਿਮ ਇਹ ਲਿਖੜੋ 
ਜਾਇ ਅਬਿ ਸਾਰਾ ॥੪੭॥ਏਕ ਨਿਸ/' ਗੁਰ ਆਇਸ ਭਨੀ। ਲਿਖਯੋ ਜਾਇ 
ਕਿਮ ਹੈ ਅਨਬਨੀਤਥਿ ਬਿਚਾਰ ਉਰ ਮਹਿੰ ਹਇ ਆਵਾ।-ਝ਼ੇਰਾ ਕਰਹਿੰ 

੧;ਹਠ । “ਮਾਂਗਵਾਂ । “ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਨ ਉਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਤਦ ਵੇਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ 
ਸਦਨ ਹੈ। “ਭਲੀ (ਬਾਤ) । $ਵੈਸ਼ਟਤ, ਚਾਹੋ ਪਾਲੇ । “ਅੰਮਿਤਸਰ ਤੋਂ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਖ਼ੂਰਜ । (੨੧੩੮) ___ ਰਾਸਿ ੩। ਅੰ ੪੯, 

ਕੰਜੇ ਇਕ ਠਾਵਾ ॥ ੪੮ ॥ ਤਬਹਿ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਏ ਲਗਾਇ। ਲਿਖਹੁ 

ਸ਼ਿਤਾਬੀ ਅਰੁ ਸਮੁਦਾਇ। ਅਪਨ ਪੁਰੀ ਲਗਿ ਇਕ ਇਕ ਕੌਸ । ਡੇਰਾ 

ਗਤਿ ਲਿਖਯੋ ਆਧੋਸੁ'॥੪੯॥ ਇਕ ਨਿਸ ਬਸਿ ਕਰਿ ਨਜ ਘਰ ਮਾਂਹੂੰ। 

ਚਏ ਕੋਸ ਇਕ ਡੇਰਾ ਰਾਹੁ” । ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਧਾਸਰ ਆਏ । ਆਵਤ 

ਜਾਤੇ ਸਰਬ ਲਿਖਾਏ ॥ ੫੦॥ ਕੇਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਈ । ਆਏ 

ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਗਵਾਈ। ਜੁਗਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਰਿ ਦੀਨੇ । ਅਧਿਕ ਜੁ 

ਹਤੇ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕੀਨੇ ॥੫੧॥ ਪਿਖਿ ਅਰੁ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਫਰਮਾਯੋ।“ਲਿਖ 

ਕਰਿ ਅਧਿਕ ਜਿਤੋ ਤੁਮ ਪਾਯੋ । ਤਿਸੀ ਬੀੜ ਮਹਿੰ ਰਖਹੁ ਲਿਖਾਵੋ। ਨਹਿਂ 
ਇਸ ਗ੍ਰਿੰਥ ਬਿਖੈ ਸੋ ਪਾਵੋਦਂ ॥੫੨॥ ਯਾਤੇ ਭਈ ਬੀੜ ਦੌ੍ ਗ੍ਰਿਥ। ਲਿਖਤ 
੧ਅੱਧਾ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ । "ਰਾਹ ਵਿਚ ਤੇਰਾਂ ਕੀਤਾ । 

ਐਇਹ ਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੁਟੂ ਜੀ 
ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ “ਖਾਰੀ ਬੀੜ” ਕਿਹਾ । ਇਹ ਬੀੜ ਮਾਂਗਫ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਓਥੇ 

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੇ ਬੀੜ ਭਾਈ ਬੈਨੈ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮੇਜੂਦ ਹੈ; ਇਸ ਪਰ ਬੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ 

ਮੋਜੂਦ ਹੈ । ਬਹੁੰਤੇ ਉਤਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਏਸੇ ਬੀੜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ; ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਬੀੜ 

_ ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਮੋਖੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਬੀੜ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾ- 

` ਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ-ਸੀ, ਉਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੈਂ` ਬਣਦਾ ਸੀ; ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ 

ਬੀੜ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਂ ਗਈ_ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਨਾਲ 

ਦੀਆੰ ਨਾ ਵਧਣ ਉਤਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਚਾਂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ । ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਮ- 

ਵਸੋਂ ਜੋ ਬੀੜ ਉਚਾਰੀ ਉਸਤੋਂ ਚਾਰ ਯਾ ਪੰਜ ਉਤਾਂਫੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਿਆਂ । ਦਮ- 

ਦਮੈਂ ਸਹਿਬ ਇਕ ਬੀੜ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀ੫ ਸਿੱਘ ਜੀ 

ਨੇ ਸੋਥੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਅਖੀਰਨਨੀ 

ਤਰਤੀਬ ਗੁਛ ਬਦਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਓਹ ਕਾਹੇ ਯਾ ਭੁੱਲਾਂ ਹਨ ਯਾ ਓਹ ਮਨਮਤਾਂ ਦੇ ਹਨ । 

_ ਐਮਤਸਰ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਇਕ ਸਾਧੂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਸੀ; ਰੱ 

0੩ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਹੇਕੇ ਸ੍ਰ, ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੈਦ ਹੇਗਈ; ਵੇਰ 

__ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਕੇ ਕੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਤਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਆਪ ਬਿਰਧਾਂ ਤੋੰ 

ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਸੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਬ ਸਾਂਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 

ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਯਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਸੱੜ ਦੇ _
 

ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਗਿੰਘ ਨੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ_ਹੌਕ੍ਿਆ ਤਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਬੀੜ ਛਾਪਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ 

ਵਿਉਂਤੀ ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆੰ ਪੌਬੀਆੰ ਛਾਪੀਆਂ; ਰਾਗਮਾਲਾ 

ਨ; ਛਾਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੀ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਉਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਅੰਤਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲੀ । 

ਗੁਣੀਆਂ, ਗਯਾਨੀਆਂ; ਸੈਂਤਾਂ, ਮਹੈਤਾਂ, ਊਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇਵਕਾਂ, ਡੇਟੇਦਾਰਾਂ, 

ਰੀ ਰ [ਬਾਕੀ ਟੂਕ ੯੧ ਅਗਨੇ ੫ਨ ਦੇ ਝੋਠ 



ਗੰ ਗਰ ਪਤਾ ਸੂਰਜ (੨੧੩੯) ਗਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੪੯. _ 

ਪਢਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਥ । ਸੁਨਤਿ ਪਠਤਿ ਜਿਨ ਰਿਦੈ ਬਸਾਈ । ਤਿਨ 
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ਮੂਲ 
ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ, ਪੰਥਕ ਆਸ਼ਮਾਂ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ- ਦਵਾ, 
ਮੈਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤੇ ਆਏ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ 
ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ੧੦ ਜੁਲਾਈ ੧੯੨੮ ਈ: ਨੂੰ ਅਕਾਲਬੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ 
ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 
ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ:-- 

“ ?) 
੧ ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਹਾਇ 
ਹਕ ਸਮਨਾਂਮਾ 

ਵੱਲੋਂ 
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮੂਤਸਰ 

ਰ ਪੰਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ (ਪੰਚ ਖੰਡ) ਭਜੌੜ ਨ ਲਲਮੁਖੀ । ਕੋਰਸ ਨਾਮੇ 
_ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ_ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਦਲਾ 
ਬਦਲੀ ਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਮ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੀਤ! 
ਹੈ ਅੰਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤ ਅਰਦਾਸੇ ਤੇ ਅੰਮਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ 
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਲਈ ਬਾਬ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰੈਜਨ ਕੋਰ ਨੂੰ .ਪੰਥ . 
ਵਿਚੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚ ਘਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ 
ਅਰਦਾਸਾ ਬੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰ 

ਕੋਈ ਸਿਖ ਪੰਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਲੋਂ ਛਪੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ 
ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਏ; ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ 
ਯਾ ਹੋਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਟੋਣ ਉਹ ਸੁ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟਨ ਦੇਣ । 

੨੬ ਸਾਵਣ 5: ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ੪੫੮ 
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ਮੋਹਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ । 

ਰਾਗਮਾਲਾ ਕੈਖੈਧੀ ਖੋਜ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ੨੧੨੮ ਦੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ 
ਦੀ ਟੂਕ ਤੇ ਖਾ: ਰੋ: ਲ ਦੇਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਕਾ ੨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੪੦ ) ਰਾਮਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੫੦. 

ਪਰ ਕਵਿ ਪੁਨ ਪੁਨ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥ ੫੩ ॥ ੬੩ ਜ਼ ਗੁਰ ਪੁਤਾ੫ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਮ 
“ਸੀ ਗਿੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੀੜ ਪਸੰਗ' ਬਰਨ ਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਉਨਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੪੯ ॥ 

੫੦. (ਸਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੌਬ ਸਾਹਿਬ _ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ]। 
ਦੋਹਰਾ॥ ਕਿਤਿਕ ਕਹਤਿ ਹੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਜਿਲਤ ਬੈਧਾਵਨਿ ਕਾਜ' । ਭੇਜਜੋ 
ਲਵਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌ ਗੁਰੁ ਗਗੀਥ ਨਿਵਾਜ ॥ ੧॥ ਤਹਿ ਆਵਤਿ ਜਾਤੇ 
ਲਿਖੋ ਬੈਠੋ ਗਿੰਥ ਦੁਤੀਯ॥ਮਹਿਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਉੱਤਮ 
ਬੀਯ॥ ੨॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ ਸੈਮਤ ਸੋਲਹਿ ਸੈ ਇਕ ਸਾਠਹਿ ਕਾਦਵ ਕੀ ਸਦਿ 
ਏਕਮ ਜਾਨੋ । ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਪਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨਿ ਮਹਾਂ ਉਤਸਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 
ਠਾਨੋ। ਸੇਗਤਿ ਦੋਸ਼ ਥਿਦੇਸ਼ਨਿ ਕੀ ਸਨਿ ਕੈ ਮਨ ਆਨੰਦ ਦੀਰਘ ਮਾਨੋ। 
ਦੇਖਨਿ ਆਵਤਿ ਭਾਉ ਬਧਾਵਤਿ ਕੋ ਲਿਖਵਾਵਨਿ ਕੋ ਹਿਤਵਾਨੋ” ॥੩॥ 
ਬੈਠੋ ਆਦਿਕ ਹੈ”ਂਸਿਖ ਸੇਗਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠਿ ਦਵਾਨ ਲਗਾਯੋ।ਸ਼ਰੀਹਰਿ 
ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਸ ਬਿਰਾਜਤਿ ਚੈਦ ਮਨੋ ਪਰਵਾਰ ਸਹਾਯੋ । ਸੰਖ ਲਗੇ ਸਭਿ 

_ਕੋ ਤਬਿ ਦੇਵਨਿ ਸ਼੍ਰੇਯ ਭਰਯੋ ਬਚ ਯੌਂ ਵੁਰਮਾਯੋ/ਗ੍ਰਿੰਥ ਜਹਾਜ ਸ ਭੌਜਲ 
ਕੌ ਤਰ ਜਾਤਿ ਸੁਖੇਨ ਜਿਨੀ ਚਿਤ ਲਾਯੋ॥੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜਉ 
ਸਭਿ ਥਾਨ ਸਮੇ ਸਭਿ ਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈਂ।ਗ੍ਰਿੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨਹ 
ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭਿ ਕਾਲ ਰਹੈ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਸਰਪ ਤੇ ਯਾਂਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ ਸਾਹਿਬ 
ਜਾਨਿ ਅਦਾਇਥ ਕੈ ਹੈ। ਪੂਜਹੁ ਚੋਦਨ ਕੇਸਰ ਕੋ ਘਸਿ ਧੂਪ ਧਖਾਇ ਕੇ 
ਫੂਲ ਚਢੈ ਹੈ ॥੫॥ ਜੋ ਲਿਖਿ ਲੋਹਿ ਭਲੇ ਤਬਿ ਸੋਧਹਿ ਅਖਰ ਸੋਂ ਲਗ ਕੀ 
ਚੁਕਸਾਈ।ਪਾਠ ਸਮਸਤ ਕਰੈ ਬੁਧਿ ਸੋਂ ਪਿਖ ਪੁਰਬਕੇ ਸਮ ਲੋਹਿ ਬਨਾਈ। 
ਆਪ ਤੇ ਘਾਟ ਨ ਬਾਧ ਕਰੈ, ਜਿ ਕਰੇ, ਹੱ ਮੁਰਖ ਸੋ ੫ਛੁਤਾਈ। 
ਔਰ ਬਨਾਇ ਨਵੇਂ ਨ ਲਿਖੈ'ਬਿਚ ਕਾਬਜ;ਰਚੈ,ਸੁ ਰਚੌ ਪ੍ਰਿਥਕਾਈ'॥੬॥ 
ਚੌਦਹਿ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਇ ਬਲੀ, ਬਲ ਕੌ ਜਰ£ ਜਾਇ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਜੋਈ। ਸੇ 
ਉਪਕਾਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੋ ਸਿਰ ਦੇ ਹੁਇ ਸੇਮਖ ਧੀਰ ਧਰੋਈ । ਆਪਨੀ 
ਬਾਂਨੀ ਚਢਾਵਹਿ ਸੋ ਇਕ, ਹੋਇ ਇਸੋਨਹਿੰ ਦੂਸਰ ਕੋਈਪੁਜਹਿਜੋ ਦਿਛ 
ਧਾਰਿ ਸੁ ਪੂਜਹਿਂਸ਼੍ੋਯ ਲਹੈ ਜਮ ਪੀਰਨ ਹੋਈ ॥੭॥ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਮਹਾਂਨ 

“ਲਈ । “ਪ੍ਮੀ । 'ਸਿੱਖਿਆ। “ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਕੇ ਨਾ ਲਿਖੇ । “ਜੇ ਕਈ ਕੁਛ 
ਰਚੇ ਤਾਂ ਵਖਰਾ ਰਖੇ ਬੀੜ ਵਿਚ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹੇ । “ਸਹਾਰ । “ਐਸਾ । "ਜੋ ਇੱਛ ਧਾਰਕੇ ਪੂਜੇਗਾ 
ਸੇ (ਉਸ ਦੀ) ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ । ਆਪਾ: =ਬੈਨੋ ਤੇ ਆਦਿਕ । 



ਸ਼] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । (੨੧੪੧) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੫੦. 

ਮਹਾਤਮ ਜਾਂਹਿ ਬਖਾਨ ਕਰੈਂ ਸਮਦਾਏ।ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤਿ ਸ਼ੇਸ਼ ਨ ਸ਼ਾਰਦ 
ਨੇਤਿ ਹੀ ਨੇਤਿ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਬਤਾਏ । ਜੋ ਸਰਬੋਤਮ ਜੋ ਸਰਬਾਸ਼੍ਰਿਯ ਤਾਂਹੀ ਕੇ 
ਨਾਮ ਇਸੀ ਮੰਹੈ ਗਾਏ। ਨਾਮ ਸੁ ਨਾਮੀ ਕੋ ਭੇਦ ਨਹੀ' ਇਹ ਮੁਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਕਰਤਾਰ ਸੁਹਾਏ।੮॥ ਜੇਂਤਕ ਗਿੰਥ ਅਦਾਇਬ ਰਾਖਹਿ ਤੇਤਿਕ ਹੀ ਫਲ 
ਪਾਵਹਿਗੋ। ਧੁ੫ ਧਖਾਇ ਘਸਾਇ ਕੋ ਚੇਦਨ ਕੇਸਰ ਕੋਂ ਅਰਚਾਵਹਿਗੋ । 
ਭਾਵਨੀ ਧਾਰਿ ਕੈ ਚਾਹਿ ਉਮਾਹਤਿ' ਦਯੋਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸਾਵਹਿਗੋ । ਪਾਠ 
ਕਰੈ ਕਿ ਸੁਨੋ ਮਨ ਏਕ ਹੈ ਹੀ” ਉਪਦੇਸ਼ ਬਸਾਵਹਿਗੋ ॥ ੯॥ ਦੇਖਤਿ ਹੀ 
ਕਰ ਜੋਰਿ ਦੁਉ ਮਨ ਨੰਮਿ੍ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿਗੋ। ਔਗੰਨ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਰੈ ਲਿਖਿ ਆਪ ਇਸੇ ਕੋਂ ਲਿਖਾਵਹਿਗੋ। ਪ੍ਰੋਮ ਕਰੈ ਘਰ ਮੇਂ ਅਸਥਾਪਹਿ 
ਪਾਠ ਸਨੇ ਹਰਖਾਵਹਿਗੋ।ਸੋ ਜਗ ਬੈਧਨ ਛੇਦਨ ਕੈ ਨਰ ਅੰਤ ਗਤੀ ਸ਼ੁਭ 
ਪਾਵਹਿਗੋ॥੧੦॥ਕਾਰਜ ਹੋਇ ਸੇਪੂਰਨ ਬਾਂਛਤਿ ਪਾਠਕਰੈ ਕਿ ਕਰਵਾਹਿਗੋ॥ 
ਕੌਗ ਪਰੇ ਕਰਿਵਾਇ ਤਿਹਾਵਲ ਆਪ ਖਰੋ ਹੁਇ ਜਾਵਹਿਗੋ । ਹਾਂਥ ਕੌ 
ਜੋਰਿ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਮਨ ਲਯਾਵਹਿਗੋ । ਕਯੋ ਨ ਕਹੋ ਤਿਹ 
ਪੁਰਨ ਹੈ ਚਿਤ ਚਾਹਤਿ ਸੋ ਨਰ ਪਾਵਹਿਗੋ॥੧੧॥ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਤਜੇ ਤਿਸ 

_ਪੀਛਹਿ ਗਿੰਥ ਕੋ ਪਾਠ ਕਰਾਵਹਿਗੋ । ਪੋਸ਼ਸ਼” ਕੋ ਅਰ੫ ਤਬਿ ਪਾਠਕ 
ਭੋਜਨ ਚਾਰੁ ਖੁਲਾਵਹਿਗੋ। ਔਰ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਹ ਸੇਵਹ ਲਜਾਇ 
ਕਰਾਹੁ ਬਤਾਵੈਰੋ।ਸੋ ਸਿਖ ਹੋਇ ਸੁਖੇਨ ਮਹਾਂ, ਪਰਲੋਕ ਬਿਖੇ ਹਰਖਾਵ/ਹਗੋ 
॥੧੨॥ ਔਰ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਜੇ ਜਗ ਕਾਰਜ ਪਾਠ ਕਰੇ ਸਿਧ ਹੋਵਹਿੰਗੇ। ਸੈਤ 
ਮਹੇਤ ਚਹੈ ਨਹਿ ਯੋ; ਪਠਿ ਪ੍ਰੰਮ ਕਰੇ ਪਭ ਜੋਵਹਿੰਗੋ” । ਦਯੋਸ ਨਿਸਾਂ 
ਸਿਮਰੈਂ ਸਤਿਨਾਮ ਕਿ ਗਿੰਥ ਪਠੋ' ਅਘ ਖੋਵਹਿੰਗੇ । ਅੰਤ ਸਮੈ ਜਮ ਕੌ ਨ 
ਪਿਖੈਂ ਮਿਲਿ ਆਇ ਹਮੈ ਸੁ ਅਲੋਵਹਿੰਗ? ॥ ੧੩॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਰਾਮ ਸਰ ਬੇਨੋ ਆਨਜੋ ਗਿੰਥ । ਤਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਇਹ ਕਹਜੋ ਦੇਨਿ ਸੀਖ 
ਨਿਜ ਪੰਥ ॥੧੪॥ ਚੌਪਈ॥ ਤਜਾਰ ਭਯੋ ਜਥਿ ਜਿਲਤ ਬੈਧਾਈ । ਬੁੱਢੇ ਸੋਂ 
ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ/ਕਹੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਥਾਨਾ। ਨਿਤ ਸ਼ੋਭਿ ਜਹ 

%੮ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹਕੇ । “ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ₹ਪੋਸ਼ਾਕ । £ਸੋਤ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਖ ਜੋ ਇਉਂ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੁੰਦੇ, (ਜਿਵੇ' ਪਿਛਲੀ ਭਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ! ਓਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਕੇ (ਨਿਸ਼ਕਾਮ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਪੂਭ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ । #੧:-ਨ। 

1ਪਾ:-ਚਹੈ ਰਿਦ ਧੇ=ਰਿੰਦੇ ਵਿਚ ਚਾਹ ਕਰਕੇ, ਐਓ' ਪੈਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ । 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੪੨) ਗਾਸਿ ੩ । ਅੰਨੁ ੫੦. 

ਮਹਿਦ ਮਹਾਨਾੰ ॥੧੫॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਿਨ ਤਬਹਿ ਬਖਾਨੌ/ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ 

ਤੇ ਕੌਨ ਸਿਆਨੋ। ਤਉ ਸੁਨਹੁ ਸਰ ਸੁਟ" ਮੜਾਰਾਂ । ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਸੁੱਦਰ 

ਦਰਬਾਰਾ॥੧੬॥ਸਦ' ਸਥਾਪਨਿ (ਗ੍ਰੰਥ ਸੁ ਲਾਇਕ। ਸ਼ੋਭਹਿਗੋ ਇਮ ਤਹਾਂ 
ਸਭਾਇਕ । ਸਿਹਜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁੰਦ ਮਝਾਰੇ । ਜਬਾਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਂਈ" ਛਬਿ ਧਾਦੇ॥ 

੧੭॥ਮਨਹ ਬੀਚ ਬੈਕੁੰਠ ਸੁ ਮੰਦਿਗਬਿਸ਼ਨੁ ਬਿਰਾਜਹਿ ਛਬਿ ਸੋਂ ਅੰਦਰ' 

।ਸਨਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਭਏ ।-ਜਥਾ ਜੋਗ ਇਨ ਬਰਨਨ ਕਏ ॥੨੯॥ 
ਬਨਜੋ ਸੁਧਾਸਰ ਬਿਚ ਗੰਰ ਮੰਦਿਰ। ਇਹ ਸਮ ਨਹੀਂ ਤਿਰਿਲੋਕੀ ਅੰਦਰਿ। 

ਤਬਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਰਚਯੋ । ਸਰਬੋਤਮ ਹਰਿ ਨਾਮੰਨ ਖਚਯ ॥੧੨੯॥ 

_ਉਚਿਤ ਮੇਲ ਦੋਨਹੁ ਕੋ” ਬਨੈ।ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਹਰਿ ਕਿਰਤਨ ਭਨ -1“ਸੁਨਿ 

ਗੁਰਦਾਸ!ਸੁ ਬਾਕ ਹਮਾਗੇਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਬਾਰੇ॥੨੦॥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ 

ਬਧਹਿੰ ਸਮਾਜ ਝਡੇਰੇ । ਦਖ ਦਾਰਿਦ ਕੋ ਆਇ ਨ ਨੇਰੇ । ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ 
ਹਰਿ ਰੂਪ ਬਿਲੰਦਾ । ਸੇਵਹਿ ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਕੌਦਾ ॥੨੧॥ ਲਛਮੀ ਨਿਸ 
ਬਾਸਰ ਇਸ ਸੇਵਹਿ।ਸ਼ਰਧਾ ਪਰਹਿੰ ਦਾਸ ਵਲ ਲੇਵਹਿੰ । ਆਜ ਬਾਸ ਇਸ 

ਬਲ ਹੀ ਕੀਜਹਿ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੌ ਤਹਿੰ ਗਮਨੀਜਹਿ” ॥ ੨੨ ॥ ਸਭਿਨਿ 
ਅਹਾਰ ਕਰਤੋ ਸ਼ੁਭ ਖਾਨਾ। ਕੁਮ ਸੈਨ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਥਾਨਾ(ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਆਦਰ ਕੇ ਹੇਤੁ।ਕੂਤਲ ਸੈਨੋ“ ਗੁਰੂ ਸਮੇਤ ॥੨੩॥ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਕਰੈਂ।-ਟਹਿਲ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕੌਨ ਸੁਧਰੈ। ਬੇਦੀ ਤੇਹਣ ਭੱਲੋ ਬੇਸ । ਸੋਢੀ ਜੇ 
ਕਲ ਕੇ ਅਵਤੈਸ਼॥੨੪॥ਨਿਜ ਕੁਲਕੋ ਇਨ ਕੌ ਹੌਕਾਰ।ਕਰਿ ਨ ਸਕਹਹਿੰਗੇ 

ਸੇਵ ਉਦਾਰਾਂ । ਇਹ ਸੇਵਕ ਕੀ ਵਸਤੁ ਸਦੀਵਾਂ। ਨਿਰਹੋਕਾਰ ਜਿਨਹੁ 

ਮਨ ਨੀਵਾਂ ॥ ੨੫ ॥ ਸੇਵਾ ਬਿਥੇ ਨਿਪੁਨ ਜੋ ਹੋਇ । ਕਗੀਅੰਹ ਇਹਾਂ 
_ਸਬਥਾਪਨਿ ਸੋਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਿ। ਅਸ ਬੁੱਢਾ ਬਚ ਸੇਵ 
ਪ੍ਰਬੀਨ-॥ ੨੬ ॥ ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਪਾਈ । ਜਾਗੇ ਜਾਮੀਨ ਜਾਮ 
ਰਹਾਈਬੱਢਾ ਪੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁ ਜਾਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪ੍ਰੰਮ ਮੰਹੇ ਪਾਗੇ॥ 

੨੭॥ਸੌਚ” ਰਾਂਮਸਰ ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨਾ। ਬੱਦ੍ਰੀ ਤਰ' ਬੈਠੇ ਕਰਿ ਧਯਾਨਾ । ਦੇ 
ਘਟਿਕਾ ਲਖਿ ਅੰਮੂਤ ਕਾਲਾ। ਸ਼ਰ੍ਅਰਜਨ ਬਚ ਕਹਯੋ ਰਸਾਲਾ ॥ ੨੮ ॥ 

“ਬੁੱਢਾ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿ ਗਿੰਥ। ਆਗੇ ਚਲਹੁ ਸੁਧਾਸਰ ਪੱਥ'। ਮਾਨ 

੧ਮਿਮਿਤਸਰ । “ਮਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ । “ਜੜਿਆ ਹੋਇਆਂ । “ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੌੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ 
੍ 

ਚੋਣਾਂ __ ੧੧ ਵੜ, 

ਸਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਦਾ। “ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਸੁੱਤੇ । ਸ੍ਰੋਮਣੀ । “ਪਵਿੰਤ੍ ਹੋਕੇ । "ਦੇਰੀ ਹੇਠ । 



_ ਸ਼ੀ ਗੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੪੨) ਗਾਸਿ ਭ । ਲੱਸੁ ੫੦. 
-=--=---£੮---੩---=-----------------

 
੭੨੭੪ 

ਬਾਂਕ ਲ ਭਯੋ ਅਗਾਰੇ।ਚਮਰ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਕਰ ਧਾਰੇ॥੨੯॥ਸਖ ਅਨਕ 

ਲ੫ ਦੰਦਭਿ" ਬਾਜੇ । ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਉਚ ਸੁਰ ਗਾਜੇ । ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ 
ਗੋਵਿੰਦ ਚੈਦ । ਸੈਗ ਚਲਤਿ ਹਇ ਸ਼ੋਭ ਬਿਲੌਦ॥੩੦॥ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਮਹਿ 

ਜਾਇ ਪਹੁੰਚੇ । ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਕਰਤਿ ਸੁਰ ਉਦੇ । ਮੰਜੀ ਸਹਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤਹਿੰ 
ਬਾਪਿਬੇਠੇ ਨਿਕਟ ਗਰੂ ਤਬਿ ਆਅਂਪਿ॥੩੧॥ਵਾਰ ਭੋਗ ਕੋ ਸਨਿਮਨਲਾਈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ । 'ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਹ ਗ੍ਰੰਥ । ਲੇਹੁ 
ਅਵ'ਜ਼ ਸਨਹਿ ਸਭਿ ਪੰਥ॥੩੨॥ਸਨਿ ਗੁਰ ਬਚਨ ਰੁਚਿਰ ਮਨਲਾਯਕ। 

ਸੱਤ ਬਾਕ ਮਖ ਜਲਜ ਅਲਾਇਕ” । ਅਦਬ ਸੈਗ ਤਬਿ ਗਿ੍ੰਥ ਸੁ ਖੋਲਾ। 

ਲੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾਂ ॥ ੩੩॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

ਮੈਤਾ ਕੇ ਕਾਡਜਿ ਆਪਿ ਖਲੋਇਆ ਹਰਿ ਕਮ ਕਰਾਵਣਿ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵ) ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ” ਰਾਮ ॥ 

ਅੰ ਸਿਤ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥ 

? ਜੈ ਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗ ਮੰਤਿਰਿ ਲਾਬੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਹੇ£ ॥ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ 

ਅਚਤ“ ਅਬਿਨਾਸੀ੬ ਜਸੁ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ. ਗਾਇਆ ॥ ਅਪਨਾ ਬਿਰਦ? 

ਰਖਿਆ ਖਰਮੇਸਰਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਮਇਮ ।। ੧ | 

_ਫੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ ਸਭਿਹੂੰ ਤਬਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ।ਦੀਨ ਬੰਧੁ ਪਰਕੁ ਤਿਨ] ਲਾਂਖਿ 
`ਪਾਯੋਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਕਰ ਤੇ ਚਮਰ ਫਿਰੋਤਾ।ਬੁੱਢਾ ਜਪੁਜੀ ਪਾਠ ਕਰੇਤਾ॥੩੪॥ 
ਸੈਗਤਿ“ਪੈਨ ਧੈਨਸਨਿ ਕਹੈ।ਅਧਿਕ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਲਹੈ। ਜਪੁਜੀ ਭੰਗ 
ਪਾਇ ਜੈਕਾਰਾ । ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਤਿ ਸਭਿਨਿ ਉਚਾਰਾ॥੩੫॥ ਅਤਿ ਅਨੰਦ 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਨਾਂਬ/ਭਏ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਮਾਨ` ਸਨਾਬ।ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਵਾ 
ਗਦ ਹੋਏ । ਗੁਨ ਗਨ ਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋਂਏ॥੩੬॥ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਤੇ ਨਿਕਸਿ 

_ਅਗਾਰੀ।ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰੀ/ਸਿਹਜਾ ਲਾ ਆਲ 
। ਬਹਮ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵਲੌਕ ਸਥਾਂਨਾ॥੩੭॥ਸ੍ਰਤ ਦੀਪ" ਤਜਿ ਲੋਕਾ ਲੋਕ” 

ਪੁਰ ਅਜੱਧਯ' ਆਦਿ ਅਸ਼ੋਕਪੁਨ ਦੁਆਰਿਕਾ ਆਦਿਕ ਥਾਨ । ਸਭਿ ਕੋ 

ਤਜਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ॥੩੮॥ਸ਼ੀ ਗੁਕ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਬਾਰ।ਆਨਿ ਬਸੇ 
੧ਧੇ'ਸੇ। ੧੨੨) ੨੧੫ ਕਵਲ ਤੋਂ ਕਹਿਆ। “ਫੈਲ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਓ ਦਰ । ਅਗਿੜ । $ਨਾਸ਼ ਤੋ ਰਹਿਤ। 

“ਧਰਮ । “ਕਿਤ ਕਿਤ ਮੰਨੇਕੇ । ਇਕ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ । ਇਕ ਪਰਬਤ ਦਾ ਨਾਮ । 

#ਦੋ ਲਿਖਤੀ ਨਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਕ ੩੩ ਦੀ ਚੋਪਏ! ਦੀਆੰ ੬ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ 
ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੁ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਉਂ' ਹੈ=ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਛੋਤ ਸੇ ਆਯੇ । ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਪਾਠ 

ਸਨਾਯੇ । 1੫:=-ਲਨਿਤ । 



___ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੧੪੪) ਗਸਿ ੩। ਅਸੂ ੫੦. 

ਇਸ ਥਾਨ ਉਦਾਰਾ । ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਹਿੰ ਇਸੀ ਸਮਾਨ । ਨਾਂਹਿ ਨ ਆਨ” 
ਸਥਾਨ ਮਹਾਨ”॥੩੯॥ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤਿ ਜਹਾਂ ਬਿਰਾਜੇ।ਭੌਂਗਵਤੀ”1 ਸੁਰ 
ਪੁਰਿ ੫ਪਿਖਿ ਲਾਜੇ । ਸਭਿ ਸਬਾਨ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ' ਚੱਲ ਆਈ । ਆਨ ਵਸੀ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ॥੪੦॥ 'ਪੈਨ ਧੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰਾ। ਪਈਯੰਤਿ ਜਹਾਂ 
ਪਦਾਰਥਚਾਰਾ।ਇਮ ਉਤਸਾਹਤਿ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਯੋ। ਸੈਧਕਾ ਭਈ ਤਰਨਿ 
ਅਸਤਾਯੋ” ॥੪੧॥ ਬੁੱਢੇ ਬੁਝਨਿ ਕੀਨਸਿ ਤਬੈ। “ਗਿੰਥ ਰਹੈ ਕਿਤ“ ਨਿਸ 
ਮਹਿ ਅਬੈ?ਜਹਾਂ ਆਪ ਕੀਂ ਆਇਸੁ ਹੋਇ! ਕਗੰਹੈ ਸਿੱਖ ਮਿਰਜਾਦਾ ਸੋਇ 
॥੪੨॥ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਕਹਯੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਬਾਰਾ। ਗ੍ਰਿੰਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌ ਅਵਤਾਰਾਂ । 
ਡੇਢ ਜਾਮ ਜਾਮਨਿ ਜਬਿ ਜਾਇ। ਪਠਹਿ ਸੋਹਿਲਾ ਕਿਰਤਨ ਗਾਇ।੪੩॥ 

_ਬਹੁਰੋ ਲੇ ਜਾਵਹੁ ਅਸਵਾਰਾ । ਜਿਸੀ ਕੌਠਰੀ ਰਹਨਿ ਹਮਾਰਾਂ । ਤਹਾਂ 
ਨਿਵਾਸ ਕਰਹ ਜੁਤ ਮਾਂਨ” । ਜਾਮ ਡੇਢ ਜਾਮਨਿ ਰਹਿ ਆਨ ॥੪੪॥ ਸ਼੍ਰੀ 

ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਤਬਹਿ ਸ਼ਨਾਨਹੁ। ਵਰਸ਼ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਠਾਨਹੁ । ਦੀਪਕ 

ਸਦਾ ਘਿਰਿੱਤ ਕੋ ਬਾਰੋ। ਜਾਮ ਨਿਸਾਂ ਜਬਿ ਰਹੀ ਨਿਹਾਰੋ॥੪੫॥ ਰਾਗੀ ਆਸਾ 
ਵਾਰ ਸੁ ਗਾਵਹਿ/ਅਨਿਕ ਰਾਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਵਗਿ।ਦੂੰ ਘੰਟਕਾਜਾਮ[ਨ 
ਰਹਿ ਜਬੈ । ਆਨਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰਿੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਬੇ ॥੪੬॥ ਵਾਰ ਭੋਗ ਤੇ ਖੋਲਿ 
ਪਵੀਜੈ । ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰ ਨਿਤ ਕੀਜਹਿ” । ਇਮ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠਿ 
ਰਹਾਏ।ਚੌਂਕੀ ਸਨੀ ਕਾਨੜਾ ਗਾਏ॥੪੭॥ਬਹਰ ਸੋਹਿਲਾ ਪੰਠ ਕਰ ਪਸੰਸ 
। ਉਠਿ ਤਬਿ ਸਭਿ ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ। ਬੁੱਢੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੀਨ ਸਿਰ ਧਾਰੀ । 
ਜ਼ਵਰ ਕਰਹਿੰ ਗੁਰ ਵਾਰੇਵਾਰੀ॥੪੮॥ ਸੈਖਨਿ ਕੀ ਧ੍ਰਨਿ ਕੀਨਿ ਬਿਸਾਲਾ । 
ਬਾਦਿਤ ਅਪਰ ਬਜੇ ਤਿਸਕਾਲਾ।ਰਹੈਂ' ਕੌਠਰੀ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਸਦਾਗਮਨਹਿਂ 
ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਕਦਾ॥੪੯॥ਤਿਹ ਸਥਾਨ ਲੇ ਕਰਿ ਜਬਿਗਏ।ਸੁਠ ਪਰਯੇਕ 

ਤਬਿਡਾਸਤਿ ਭਏ।ਸੇਜ ਬੈਂਦ ਗ੍ਰੰਵੇ ਬਡ ਜ਼ਰੀ।ਸੁੰਦਰ ਫੂਲਨਿ ਮਾਲਾ ਧਰੀ 
॥੫੦॥ ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਗ੍ਰਿੰਥ ਕੌ ਕੀਨੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੂਤਲ” ਨਿਕਟ ਅਸੀਨੌ" 
। ਕਬਿ ਕਬਿ ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਜਾਹਿਨਾਂਹਿ ਤ ਰਹੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇ ਪਾਹਿ॥੫੧॥ 
੧ਹੋਰ । “ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੋ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ । (%) ਪਤਾਲ ਰੈਗਾ, (ਏ) ਇਕ 
ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਮ । ₹ਲੱਛਮੀ । ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ । “ਕਿਥੇ । ੬ਆਦਰ । “ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ । 
੯ਇਸਥਿਤ ਹੋਏ । _”ਂਕਵਿ ਜੀ ਦਾ! ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਅਸਥਾਨਾਂ 

ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਇਸ ਤੋ' ਨੀਵੇਂ ਹਨ । ਜੇ ਨਾਗ ਤੋ ਨਾਂਗ ਦਿਨ੍ਹ 

ਰ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੈਕਸਿਲ' ਸੀ, ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇ 

ਬ ਘੱ੫ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਖੰਡਰ ਹੁਣ ਲਭੇ ਹਨ ਸਰਾਇਕਾਲਾ ਦੇ ਪਾਸ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੧੪੫) __ਰਾਂਸਿ4।ਂਸ੫੧, 

ਸ਼ੀ ਗਿੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਥਾ । ਭਈ ਜਥਾ ਉਚਰਗੀ ਮੈਂ ਤਥਾ । ਸਨਤਿ 

ਪਠਤਿ ਚਿਤ ਬਾਂਛੜਿ ਦਾਤਾ । ਗਰ ਪਗ ਰਤਿ ਤੇ ਆਤਮ ਗਕਾਤਾ॥੫੨॥ 
੧੪ਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਚਿੰਥੇ ਤਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ੀ ਗ੍ਿੰਘ ਸਾਧਿਬ' ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚਾਤਸੇ ਅੰਸੂ ॥੫੦੧ 

੫੧. [ਭਾਈ ਤਿਲੋਕੇ ਦੀ ਕਾਠ ਦੀ ਤਲਵਾਰ । ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦਾ ਘੱਟ ਵੱਟਾ] । 

ਦਹਰਾ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕ ਦਿਨ ਬਿਰੇ ਸੈਗਤਿ ਦਰਸਤਿ ਆਇ । ਸਿੱਖ 

'ਭਲੋਕਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਰ ਲਾਇ ॥੧॥ ਤੌਪਈ॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ 

ਤਿਨ ਅਰਜ਼ ਗੁਜਾਰੀ/ਮੈ' ਆਯੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੋ ਹੁਇ 

ਕੱਲਯਾਨਾ। ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਮਹਿ ਅਨੰਦ ਮਹਾਨਾ ॥ ੨॥ ਅਸ ਮੁਝ ਕਉ 

ਦੀਜਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ । ਸਨਤਿ ਕਮਾ=ਤਿ ਨਸਹਿ ਕਲੇਸ਼” । ਸਨਿ £'ਤਗੁਰ 

ਕਰਿ ਦਯਾ ਸਨਾਈ/ਸੱਤਿਨਾਮ ਸੋਂ ਰਹੁ ਲਿਵਲਾਈ॥੩॥ ਉਠਤਿ ਬੈਂਠੜਿ 

ਆਵਤਿ ਜਾਤੇ । ਨਹਿ ਸਿਮਰਨ ਤਯਾਗਹੁ ਦਿਨ ਰਾਂਤੇ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਣੇ 

ਕੋ ਮਾਨਿ । ਹਰਖਹ-ਭਲੀ ਕਰਹਿ-ਇਮ ਜਾਨਿ' ॥ ੪ ॥ ਦੋਸ਼ ਅਰੋਪਹ 

ਕੋਇ ਨ ਪ੍ਰਭੁ ਮੈਂ । ਜੋ ਬੜਾਪਕ ਨਭ ਕੀ ਸਮ ਸਭਿ ਮੈਂ । ਤਨ ਹੈਤਾ ਕੋ 
ਤਜਿ ਅੱਭਯਾਸਸਨੈ ਸਨੈ ਲਖ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੫॥ ਰਹੁ ਅਹਿੰਸ” ਕਰਿ ਸਭਿ 
ਪਰ ਦਯਾ।ਕਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਖਾਵਹ ਹਿਯਾ। ਜਥਾ ਲਾਭ ਕੀਜਹਿ ਸੈਤੋ ਸ਼ਾ । 

ਤਜਹ ਬਿਕਾਰ ਆਦਿ ਜੇ ਰੋਸ” ॥੬॥ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ । 

ਗਮਨਜਯੋ ਗਜ਼ਨੀ ਅਪਨੋ ਦੇਸ਼ । ਮੁਗ਼ਲ ਚਾਕਰੀ ਤਹਾਂ ਕਰੈਤਾ । ਵਹਿਰ 

_ ਅਰੂਢੈ ਸੈਗ ਰਹੈਤਾ ॥ 7 ॥ ਲੇਤਿ _ਰਜਤਪਟਣ ਨਿਤ ਪੰਚਾਸਾਂ । ਆਯੁਧ 

ਧਰੇ ਰਹਤਿ ਤਿਸ ਪਾਸਿ । ਚਢਜੋ ਮਗ਼ਲ ਇਕ ਦਜੋਸ ਸ਼ਿਕਾਰ । ਸੈਗ 

ਤਿਲੋਕਾ ਅਸ“ ਅਸਵਾਰ ॥੮॥ਮੁਗ਼ਲ ਅਗਾਰੀ ਮ੍੍ਿਗਿਨਿ ਪਲਾਈਂ । ਪੀਛੇ 

ਲਾਗੇ ਤਰੈਗ ਧਵਾਈ? । ਜਕਹਿ ਤਿਲੋਕੇ ਕੀਨਸਿ ਨੇਰ । ਘੋਰਾ ਮਿਲਜੋ 

ਨਿਕਟਿ ਤਬਿ ਹੇਰਿ॥੯॥ ਖੇਂਚ ਖੜਗ ਕੌ ਤਾਂ ਪਰ ਝਾਰਾ। ਮ੍ਰਿਗਨੀ ਗਰਭ 

ਦਧਾ ਕਰਿ ਡਾਰਾ'। ਜੁਗ ਅਰਭਕ" ਬਿਚ ਤੇ ਗਿਰ ਪਰੇ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ 

ਮਹਿੰ ਤਰਵਤੜਿ ਮਰੇ ॥੧੦॥ ਦੇਖਿ ਤਿਲੌਕੇ ਕਰਨਾ ਠਾਨੀ'?।“ਧਿਕ ਧਿਕ” 

ਅਪਨੇ ਕਰਮ ਬਖਾਨੀ ।- ਐਸੋ ਪਾਪ ਅਚਾਨਕ ਲਏ । ਇਕ ਕੇ ਹਤੇ 

"ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਿ ( ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ) ਭਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । "ਜੀਵ ਘਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। 
4੩੪ । ਕੋਧ ਆਦਿਕ । ਘੋੜੇ ਤੇ । $ਹਰਨੀ ਦੌੜੀ । “ਚੌੜਾਕੇ । (ਗਰਭਵਤੀ) ਹਰਨੀ 

ਦਾ ਗਰਭ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦਦੋਵੇ' ਬੱਚੇ । -'“ਤਰਸ ਆਯਾ । 

ਰ # ਯਾਰਵੀ' ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ (ਸਿਖ ਭਗਤ ਮਾਲਾ) ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੁਪੈ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 



੬ ( ੨੧੪੬) ਰਾਸਿ ੩ । ਅਸੂ ੫੨. 

ਤ ਮਰਿ ਗਏ-॥ ੧੧॥ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਯੋ ਤਬਿ ਸਿਮਰਨ ।-ਦਯਾ 
ਕਰਹ ਨਹਿੰ ਹਨੋ ਜੀਵ ਗਨ-1-ਸੋ ਮੁਝਤੇ ਨਹਿ ਗਯੋ ਕਮਾਯੋ/ਯਾਂਤੇ ਦੋਸ਼ 
ਅਧਿਕ ਮੈਂ ਪਾਯੋ॥ ੧੨॥ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਪਾਸ ਤੇ ਅਘ ਹੁਇ ਆਵੈ । ਤਯਾਗਨਿ 
ਕਰੋਂ ਨ ਪੁਨ ਕੋ ਘਾਵੈ'-।ਚਿਤ ਬਿਚਾਰ ਤਰਵਾਰ ਹਟਾਈ । ਤੇਗ ਕਾਠ ਕੀ 
ਕਰਿ ਗਰ” ਪਾਈ॥੧੩॥ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਗਰ” ਰਾਖੀ ਸੋਈ।ਹੁਤੋ ਤਲੋਕੇ 
ਕੌ ਰਿਪੁ ਕੋਈ । ਤਿਸ ਨੇ ਸਕਲ ਭੇਦ ਕੋ ਪਾਦਿ । ਚਾਰੀ" ਕਰੀ ਮੁਗ਼ਲ 
ਦਿਗ| ਜਾਇ॥੧੪॥ ਕਹੇ “ਤਿਲੋਕਾ ਬਡੋਂ ਸਿਪਾਹੀ । ਤੇਗ਼ ਕਾਠ ਕੀ ਰਾਖਤਿ 
ਪਾਹੀ । ਲੋਹ ਮੁਠ ਉਪਰ ਦਿਖਰਾਈ । ਲਹੈ ਦਰਬ” ਕੋ ਕਰਿ ਚਤੁਰਾਈ” 
॥ ੧੫ ॥ ਸੁਨਤਿ ਮੁਜ਼ਲ ਨਾਹ ਮਾਨੀ ਬਾਨੀ । “ਸੁਰ ਤਿਲੋਕਾ ਮਹਾਂ 
ਗਮਾਨੀ । ਮੈਂ ਸਾਦਰ ਰਾਖੋਂ ਦੇ ਧਨ ਕੋ । ਜਾਨੋਂ ਕਾਜ ਕਰਹਿ ਬਡ ਰਨ' 
ਕੋ?॥ ੧੬ ॥ ਪੁਨਹਿ ਮੁਜ਼ਲ ਸੈਗ ਚੁਗਲ” ਉਚਾਰੇ । “ਆਪ ਸਭਾ ਲਾਵ2 
ਇਕ ਬਾਰੈ। ਤਬਹਿ ਅਚਾਨਕ ਲਿਹ ਨਿਕਸਾਈ । ਦੇਖੀ ਪਰੈ ਹੋਇ ਜਸ 
ਪਾਈ” ॥ ੧੭॥ ਜੇ ਕਰਿ ਤੇਗ ਕਾਠ ਕੀ ਹੋਇ । ਦੇਹ ਨ ਦਰਬ ਬਿਨੌਕਰ 
ਸੋਇ" । ਹੋਇ ਜਿ ਲੰਹਾਂ ਖੜਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੌ ਲਿਹ ਦੰਡ `ਜ ਹੁੰਦਿ ਮਮ 
ਪਾਸ॥੧੮॥ਸੁਨਤਿ ਮੁਗ਼ਲ ਕੋ ਸੇਸਾ ਭਯੋ । ਸਕਲ ਦਿਵਾਨ ਲਾਇ ਨਿਜ 
ਲਯੋ। ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਧਰਿ ਬਿੰਦ ਸਿਪਾਹੀ । ਬੈਠੇ ਸਹਤ ਤਿਲੋਕੇ, ਪਾਹੀ॥ 
੧੯॥-ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਇਸ ਕੋ ਹੋਇਿ-। ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰ ਮੁਗ਼ਲ ਕਿਯ 
ਸੋਇ। ਪ੍ਰਥਮ ਖੜਗ ਨਿਜ ਖੈਂਚਿ ਦਿਖਾਯੋ । ਪੁਨ ਦੂਸਰ ਕੋ ਕਹਿ ਨਿਕ- 
ਸਾਯੋ ॥ ੨੦ ॥ ਪੁਨਹ ਕਹੀ “ਸਤਿ ਸੁਭਟ ! ਕ੍ਰਿਪਾਨ । ਕਰਹੁ ਦਿਖਾਵਨਿ 
ਅਲਪ ਮਹਾਨ"”। ਸਨਤਿ ਮੁਗ਼ਲ ਤੋ ਡਰਤਿ ਤਿਲੋਕੇ ।-ਕਹੈ ਕਹਾਂ ਮਮ 
ਖੜਗ ਬਿਲੋਕੇ''-॥੨੧॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਉਰ ਸਿਮਰਨਿ ਕਹੇ।-ਮ' ਉਪ- 
ਦੇਸ਼ ਆਪ ਕੋ ਧਰੇ। ਰਹੌਂ ਅਹਿੰਸ ਤਜੀ ਤਰਵਾਰ। ਉਘਰਹਿ ਪਰਦਾ ਸਭ 
ਮੜਾਰ॥੨੨॥ਅਬਿ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਈ।ਜਥਾ ਦੋਪਤੀ ਲਾਜ ਬਚਾਈਂ। 
ਪਰਦਾ ਸ੍ਭਾ । ਧਿਖ ਤਿਸ ਰਾਖਾ। ਪੂਰੀ ਨ ਦਸ਼ਟੀਨ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਾ॥੨੩॥ 

੧ ਵਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾ। “ਗਲੇ (ਵਿੱਚ) । ਚੁਗਲੀ । "ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਧਨ । “ਜੌਂਗ ਦਾ 
ਓਨਿੰਦਕ । “ਜੈਸੀ ਪਾਈ ਗਾਵ ਪਹਿਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿਹੈ ਜਿਹੀ ਦਿਸ ਪਵੇਗੀ। "ਕਰੀ ਤ 
ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਓ ਉਸਨੂੰ । €ਲੋਹੇ ਦੀ । "“ਛੋਟੇ ਵਤੇ ਸੁਰਮੇ । “ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ 
ਨ ਨ ਦੀ ਕਹੇਗਾ (ਮੁਗਲ! । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ । (੨੧੪੭) ਗਾਸਿ ੩ । ਅੱਸੂ ੫੧. 

ਤ ਹੇਰਹਿ ਕਾਠ ਕ੍ਰਿਪਾਨ।ਕਰਹਿ ਮੁਗ਼ਲਮੇਰੀ ਤਬਿ ਹਾਨਿ-੨੪।ਮਨ ਹੀ 

ਮਨਹਿ ਮਨਾਂਵਤਿ ਗਰ ਕੋ । ਦਹਲ ਰਹਜੋ' ਨਹਿੰ ਧੀਰਜ ਉਰ ਕੇ। 

ਤਬਿ ਸਤਿਗਰ ਨਿਜ ਦਾਸ ਬਿਚਾਰਾ। ਭਏ ਸਹਾਯਕ ਲਾਇ ਨ ਬਾਰਾ॥ 

੨੫॥ ਜਬਿ ਸਭਿ ਕੇ ਇਮ ਖੜਗ ਬਿਲੋਕੇ । ਕਹਜੋ ਕਿ “ਤੂੰ ਭਿ ਦਿਖਾਉ 

_ਤਿਲੋਕੇ !। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਰਾਖਤਿ ਪਾਸ । ਕੋ ਤਕਮਾਂਕਰਿ ਹੈਂ ਨਿਰ- 
ਜਾਸਾ॥੨੬॥ ਕਹਜੋ ਤਿਲੋਕੇ “ਤਕਮਾ ਗੁਰ ਕੌ । ਮੋਰ ਖੜਗ ਪਰ ਨਹੀਂ 

ਅਪਰ ਕੌ । ਜਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੀਨਸਿ ਮੋਹੀ। ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸਿ ਦਿਖਾਵੇਂ 

ਤੋਹੀ।੨੭/ਵਾਹਿਗੁਰੂ”ਕਹਿ ਖੈਂਚ ਨਿਕਾਰ।ਨਿਕਸੇ ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦਾਰਾ। 

ਅਸ ਤੀਖਨ ਧਾਰਾ ਅਸਿ ਕੇਰੀ । ਨਹੀਂ ਅਪਰ ਕੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਹੈਰੀ ॥ 

੨੮॥ ਹੇਰਤਿ ਹਰਖਯੋ ਮੁਗਲ ਬਿਸਾਲਾ। ਦੁਗਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਿਸਕਾਲਾ। 

ਦੰਡ ਦਯੋ ਤਿਸ ਚੁਗਲ ਉਦਾਰਾ । ਮੁਖ ਕਾਰਾ ਕਰਿ ਵਹਿਰ ਨਕਾਰਾ 

॥੨੯॥ ਅਤਿ ਸ਼ਰਧ/' ਧਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਂਹੀ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਆਯੋ 

ਪਾਹੀ। ਪੈਨ ਧੋੈਨ” ਕਹਿ ਚਰਨੀ ਪਰਜੋ। ਪੁਨਹ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕਰਜੋ 

॥੩੦॥ ਸੁਨਤਿ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਯੋ। “ਦਯ ਕਰਨਿ 

ਤੋਂ ਨਿਰਬਹੜੋ। ਕਯੋਂ ਠ ਹੋਹਿ ਤਬਿ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ।ਗੁਰ ਬਾਨ! ਮਨਮ 

ਕਮਾਈ'॥੩੧॥ਸਗਰੇ ਸਿੱਖਨਿ ਸੁਨਜੋ ਪ੍ਰਸੈਗ । “ਪੈਨ ਗੁਰੂ" ਕਹਿ ਸ਼ਰਧਾਂ 
ਸੇਗ। ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਯੋ ਤਿਲੌਂਕਾ। __ ਸਿੱਖ ਕਟਾਰੂ ਦਰਸ 

ਬਿਲੌਕਾ॥੩੨॥ ਬੈਦਨ ਕਰੀ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ । ਠਾਂਢੇ ਹੁਇ ਜਸੁ ਕਰਮ 

ਬਿਲੈਢ । “ਥਨੋ ਸਹਾਇਕ ਤੁਮ ਜਗਨਾਯਕ । ਸਿੱਖਨਿ ਕੇ ਗਨ ਬਿਘਨ 

ਨਸਾਇਕ”॥੩੩॥ਬੁਝਤਿ ਭਯੋ “ਦੇਹ ਉਪਦੇਸ਼ । ਜਿਸ ਕਰਿ ਸਗਰੇ ਮਿਟੈ 
ਕਲੇਸ਼ । ਸੂਬਾ ਕਾਬਲ ਬਿਖੈ ਰਹਾਈ । ਹੇਤ ਜੀਵਕਾ ਮੈਂ ਧੜਵਾਈ ॥ 

੩੪॥ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ ਘਾਟ ਨਹਿ ਦੀਜੈ।ਸੱਤਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨਿਕੀਜੇ। 

₹੮ ਦਸੌਂਧ ਗੁਰੁ ਹਿਤ ਸਦਾ । ਦਾਰਿਦ ਸਦਨ ਹੋਹਿ ਨਾਹ ਕਦਾ ॥੩੫॥ 

ਸਨਿ ਕਰਿ ਅਪਨੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਕਾ । ਕਰਾਂਹ ਸਦਾ ਅਪਨੀ ਤਰੈ ਕਾਰਾਂ । 

ਕੰਧ ਗੌਰਆ। “ਕਿਸ ਛਾਪ ਦੀ ਹੈ ਨਿਰਨੇ ਕਰੀਏ । ₹ਮੁਹਰ । “ਤਲਵਾਰ ! “ਮਨ ਵਿਖੇ 

ਮੰਨੋ ਕੇ । ਤੁਰਕੀ ਪਦ ਹੈ:-ਤਮਗ਼ਾ=ਨਿਸ਼ਾਨ; ਮੁਹਰ । ਮਹਸੂਲ ਲੈਕੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 

ਮੁਹਰ ਸ਼ੋਆੰ ਤੇ ਲਗਦੀ ਸੀ; ਜਿਸਤੋਂ ਪਛਾਨ ਹੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਿਸ ਸਿੱਕੰ ਯਾ 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਮਗ਼ਾ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੱਦਾ ਹੈ । 

ਪੇ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। _- _ (੨੧੪੮) ੮ ਰਾਸਿ ੩।ਅਸੂ੫੧ 

“ਗੁਰ ਗੁਰ! ਜਪਹ ਨ ਤੋਲੰਹ ਘਾਟ । ਏਕ ਬਨਕ”"ਨੇ ਦੀਨਸ ਬਾਟ'॥ 
੩੬ਮਪੈਸੇ ਪੰਚ ਘਾਟ ਸੋ ਅਹਾ।ਨਹੀਂ ਕਟਾਰੂ ਉਰ ਮੈਂ ਲਹਾ।ਨਿਤ ਤੋਲਤਿ 
ਤਿਸ ਕੇ ਸੈਗ ਦੇਈ। ਜਾਇ ਘਾਟ ਜੋ ਆਇ ਸ੧ ਲੋਈ” ॥ ੩੭ ॥ ਇਕ 
ਨੇ ਤੋਲਯੋ ਹੋਇਸਿ ਘਾਟ । ਲਖਜੋ ਕਟਾਰੁ ਕੋ ਘਟ ਬਾਟ” । ਚਾਰੀ” ਜਾਇ 
ਉਚਾਰੀ ਤਾਂਹਿ/“ਤੋਲਤਿ ਘਾਟ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਪਾਹਿ॥੩੮॥ ਸਾਨ ਸੂਬੇ ਰਸ 
ਕਰਿ ਬਲਵਾਯੋ । ਪੁਨ ਕਹਿ ਬਾਟ ਧਰਾ ਅਨਵਾਂਯੋ“ । “ਅਪਰ ਸੋਗ ਇਸ _ 
ਤੋਲਨਿ ਕੀਜੈ । ਮੋਹ ਰੂਬਰੋ ਇਸ ਪਿਖਿ ਲੀਜੇ! ॥੩੯॥ ਤਬਹਿ ਕਟਾਰੁ 
ਉਰ ਡਰਪਾਯੋ। ਸਤਿਗਰ ਧਯਾਨ ਧਰਯੋ ਜਸ ਗਾਯੋ।-ਨਹਿਂ ਸਹਾਇ ਇਸ 
ਬਲ ਕਿਸ ਕੇਰੀ । ਅਬਿ ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਸ ਬਡੇਰੀ॥੪੦॥ਅਘ ਅਨਜਾਨ- 
ਪਨੇ ਮਹਿ ਕੀਨਿ । ਸੋ ਨ ਬਿਚਾਂਰਹ ਮੈ ਜਨ ਦੀਨ । ਏੇਕ ਭਰੋਸਾਂ ਮੋਕਹ 
ਭਾਰੀ। ਆਸ ਨ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਨ ਭਿਹਾਰੀ-॥੪੧॥ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਡ ਸਭਾ 
ਮਝਾਰੀ । ਬੈਠੇ ਦਰਸਤਿ ਹੈ' ਨਰ ਨਾਂਰੀ । ਇਕ ਸਿਖ ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਚਢਾਏ। 
ਧਟੋ ਕਰ ਪਰ ਤੋਲਤਿ ਲੇ ਦਾਏ£ ॥ ੪੨ ॥ ਪੁਨਹ ਬਾਮ ਕਰ ਪਰ ਧਰ. 

__ ਡੌਲੇ” ।ਦੇਖਿ ਦਾਸ ਢਿਗ ਤਬਿਹੂੰ ਬੋਲੇ । “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਯਾ ਨਿਤ 
_ਆਵਤਿ।ਹੇਮ ਰਜਤ" ਕਰ ਕਬਿ ਨ ਛੁਹਾਵਤਿ॥੪੩॥ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਆਜ ਕਰ 
ਲੀਏ । ਦਾਹਨਿ ਬਾਮ ਧਰਹ ਹਿਤ ਕੀਏ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੜਾ ਉਚਰਹ 
ਸ਼ਾਮੈ। ਇਤ ਉਤ ਧਰਤਿ ਨ ਹਮ ਕਛ ਜਾਸੀ ॥੪੪॥ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਕਹਜੋ 
“ਸਿੱਖ ਕੋ ਬਾਟ । ਪੂਰਾ ਕਗੰਹੈ ਇਤੋ ਸੋ ਘਾਟ। ਪਲਰੋ ਦੌਨ ਤਰਾਜ਼੍ਹ ਕੇਰ। 
ਤੋਲਤਿ ਹੈ ਇਤ ਉਰ ਨਰ ਵੇਰਿ॥੪੫॥ਯਾਂਤੋ ਹਮ ਦੋਨਹੁ ਕਰ ਧਰੈ।ਸਿਖ 
ਕੋ ਬਾਟ ਸੁ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂ । ਨਾਸ ਕਫਾਰੁ ਕਾਬਲ ਮਾਂਹਿ । ਬਾਣ” ਘਟ 
ਅਨਜਾਨੇ ਤਾਂਹਿ॥੪੬॥ ਇਮ ਸਤਿਗਰ [ਸੱਖੰਨ ਮੰਹੈ ਕਹਐਪੂਰਾ ਬਾਟ 
ਜੁ ਸੂਬੇ ਲਹਯੋ । ਭਯੋ ਕਟਾਰੂ ਪਰ ਸੁ ਪ੍ਰਸੈਨ । “ਦੁਸ਼ਟ ਚੁਗਲ ਝੂਠਾ, ਤੂੰ 
ਪੰਨ'!੪੭॥ ਕਰਯੋ ਕੋਸ਼ ਪੰਤ ਸੰਪਜੋ'” ਕੱਸ਼। ਲਖਕੋ-ਮਾਤਬਰ"" ਇਹੁ 

"ਬਾਣੀਏ । ੨ਵੱਟ! । ੩੨ ਆਕੇ ਲੈੱਦਾ ਹੈ (ਉਸਦਾ) ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਦੈ । “ਚੁਗਲੀ । 
“ਓਸਨੇ ਵੱਟਿਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਮੰਗਵਾਯਾ । (ਅ) ਫੇਰ ਆਖਕੇ ਵੱਟਾ ਮੰਗਾਕੇ ਰੱਖਿਆ । “ਹੱ 

_ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ (ਕਦੇ) ਸੱਜੇ (ਵਿਖੇ) ਤੋਲਦੇ ਹਨ । “ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਤੋਲਦੇ ਹਨ । 
੯ਨੇਨਾ ਚਾਂਦੀ । ੯ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ । "2 ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੱਪਕੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੀਤਾ । ਇਤਬਾਰ ਵਾਲਾ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਧ ਸੂਰਜ। `___ (੨੧੪੯) ਗਸਿ $। ਅੱਸੂ ੫੨ 

ਬਿਨ ਦੋਸ਼-। ਕੀੰਤਕ ਮਸ ਬੀਤੇ ਤਬਿ ਆਯੋ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਸੀਸ਼ 
ਨਿਵਾ੧ੋ॥੪੮॥“ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਮਾਹ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਜਹਾਂ ਨ ਪਹੁੰਗੰਹ ਬਾਪ 

ਨ ਮਾਈ'। ਬੁਝਕੋ ਸਿੱਖਨ ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਸੈਗ। ਜਾਨਜੋ ਸਭਿਨਿ 'ਗੁਰੂ ਨਿਤ 
ਸੋਗ॥! ੪੯॥ - ਜਿਮ ਪੈਸੇ ਕਰ ਬਾਏਂ ਦਾਏ । ਸਤਿਗੁਰ ਧਾਰੇ-ਸਭਿਨਿ 

ਬਤਾਈਏ । ਸਜਸੁ ਬਿਸਦ ਗੁਰ ਪਸਰਜੋ ਸਾਰੇ । ਸਿੱਖ ਹੋਤਿ ਹੈਂ ਆਨਿ 
ਹਜ਼ਾਰੇ ॥ ੫੦ ॥ ਇਤਿ ਸ਼ੋ ਗੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ _ਰਾਸੇ _“ਸਿੱਖਨ' ਪ੍ਰਸੋਗ _ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ 

ਇਕਪੰਚਾਸਸੈ ਅੰਸੂ ।! ੫੧ ।! 

੫੨. [ਭਾਈ ਪੂਰੀਆ; ਢੂਹੜ ਤੇ ਭਾਈ ਪੇੜਾ; ਦੁਰਗਾ ਪੂਤਿ ਉਪਦੇਸ਼) । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੁਰੀਅ/ ਚੂਹੜ ਚੌਧਰੀ ਹੁਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਦੋਇ। ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੋ 

'ਕਜਸ ਸੁਨਿ ਕਾਂਈੀ ਗਤਿ ਕੇ ਹੋਇ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਸ਼ਰਧਾ ਯੰਰ ਆਏ ਗ੍ਕ- 
ਦਾਰੇ । ਕਰ ਜੋਰੇ ਸ਼ੁਭ ਦਰਸੁ ਨਿਹਾਰੇ। ਪਦ ਅਗੰਬੰਂਦ ਬੈਦਨਾ ਕਰੀ । 

ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਭੇਟ ਸ ਢਿਗ ਧਰੀ॥੨॥ ਬੈਠੋ ਆਗਯਾ ਪਾਇ ਅਗਾਰੀ। ਹਿਤ 

ਬਝਨ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ । “ਸੁਨਹੁ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾਂ । ਬਿਤਯੋ 

ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਹਮ ਚਿਰਕਾਲਾ ॥੩॥ ਆਵਨਿ ਕੌ ਚਾਹਤਿ ਚਿਤ ਰਹੇ । ਕਾਰਜ 

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ ਅਹੋ। ਹਮ ਪਰ ਅਬਿ ਕਰੁਨਾਂ ਤੁਮ ਹੋਈ । ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ 
ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿਦੋਈ॥੪॥ ਗਾਮ ਚੌਧਰਤਾ ਕਾਰ ਜੁ ਪਾਵੈਂ । ਤਿਨ ਮਹਿ ਹਮ 

ਬਹੁ ਝ੍ਠ ਕਮਾਵੇਂ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੀ ਕਿਮ ਹੋਇ ਉਧਾਰਾ । ਸਨਜੋ ਚਹਤਿ 
ਉਪਦੈ ਸ਼ ਤੁਮਾਰਾ॥੫॥ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿਕੈ ਸਿਖ ਅਰਜ਼ਿਨਿ।ਕ੍ਰਿਪਾਕਰੀ 
ਜਿਨ ਕੋ ਜਸੁ ਅਰਜਨ” । ਸ਼ੀ ਮੁਖਤੇ ਸ਼ਭ ਬਾਕ ਉਚਾਂਰਾਂ । “ਤਯਾਂਗਹ 

ਝਠ,ਕੋਧ,ਅਹੇਕਾਰਾ ॥੬॥ ਝ੍ਰਠ ਸਮਾਨ ਪਾਂਪ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਝ੍ਠ ਤੇ 
ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਹੋਈ । ਕਲਿ ਕੋ ਕੂਰ ਕਹੇਂ ਅਗਵਾਨੀ` । ਕੂਰ ਬਿਕਾਰਨਿ 

ਕੀ ਰਜਧਾਨੀ” ॥ ੭॥ ਜੋ ਕਰਿ ਨੇਮ ਕੂਰ ਨਹਿੰ ਕਹੈਂ । ਤਿਨ ਕੌ ਮੁਕਤਿ 

ਸਗਮ ਹੀ ਅਹੈ । ਕੁਲ ਨ ਕਰ ਭਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ । ਕਸ਼ਟ ਸਹਤ ਨਹਿ 

ਭਵਹਿ ਭਵਿੱਖ? ॥ ੮ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨਿ ਪੁਰੀਆ ਪੁਨ ਭਨੈ । “ਕਰ ਥਿਨਾ 

ਨਹਿ ਚੌਧਰ ਬਨੈ । ਝੂਠ ਬਿਨਾਨ ਹੋਇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ।ਝਗਰੇ ਪਰਹਿੰ ਅਨਿਕ 

੧ਬੇਨਤੀਆਂ । “ਉੱਜਲ । ਦਕਲਜਗ ਗ ਵਿਖੇ ਝੂਠ ਆਗੂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ । #ਬੂਠ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰ੍ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ । “ਐਂਗੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ । 
# ਇਸ ਪ੍ਰਸਿਗ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਯਤ ਜਦ ਟਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਭੁੱਲ ਹੋਈ 

ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਿਰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੌਦਾ ਹੈ ! 

ਇਸ 0 1. ਕੇ . . .(........___._._____... _.__._._._ 'ਤੰ ਈਾ ਇਉਂ ਦੇ ਦੇ [ਰਾ ਹੇ 



ਸੀ ਗੁਫ ਪੁਤ੫ ਸੂਰਜ | (੨੧੫੦) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੫੨. 
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ਹੀ ਆਨਿ?॥੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਨਿ ਤਬਹਿ ਕਿਪਾਲਾ । ਕਹਯੋ“ਕਰਹ ਨਿਜ 
ਪੁਰਿ ਧ੍ਰਮਸਾਲਾ । ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰੀਤਿ ਚਲਾਓ । ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਹੁ 
ਅਰ ਗਾਓਂ॥੧੦॥ ਦੋਨਹ ਸਮੈ ਜਾਹ ਤਿਸ ਥਾਨ । ਚਤੁਰ ਚਤੁਰ ਘਟਿਕ' 
ਹਿਤ ਠਾਨਿ" । ਗੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਕਥਾ ਸਨੀਜੇ । ਇਕ ਚਿਤ ਹਇ ਕਰਿ 
ਪੇਮ ਰਖੀਜੈ ॥ ੧੧ ॥ ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਜੋ ਝਠ ਕਸਾਓ । ਧਰਮਸਾਲ ਮਹਿ 
ਆਨਿ ਲਿਖਾਓ । ਏਕ ਮਾਮ ਲਗ ਕਾਗਦ ਸਾਰੋ । ਕਰਹ ਇਕੱਤ੍ ਭਲੋ 
ਨਿਰਧਾਰੋ ॥ ੧੨॥ ਜਬਹੁ ਅਮੱਸਯਾ ਕੋ ਤੁਮ ਆਵੋ ਸੋ ਕਾਗਦ ਅਪਨੀ 
ਸੋਗ ਲਜਾਵੋ । ਝਠ ਮਹੀਨੇ ਬੋਲਹ ਜੇਤੇ । ਹਮਹਿ ਸੁਨਾਵਹ ਮਿਲਿ ਕਾਰਿ 
ਤੇਤੇ ॥੧੩॥ ਕਰਹੁ ਪੰਨ ਸੋ ਭੀ ਲਿਖਿ ਕਰਿਕੈ । ਆਨਿ ਸੁਨਾਵਹੁ ਸਕਲ 
ਉਚਰਿਕੈ? । ਸਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਮੋ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕੌ । ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿੰ 
ਗਮਨੇ ਪਰਿਕੋ ॥੧੪॥ ਜਿਮ ਗੁਰ ਕਹੋ ਰਚੀ ਧ੍ਰਮਸਾਲ। ਕਥ' ਕੀਰਤਨ 
ਹੁਇ ਜੁਗਕਾਲ”। ਕਹੋ ਝੂਠ ਸੋ ਕਰਹਿ ਲਿਖਾਵਨਿ । ਸਤਿ ਮੈਂਗਤਿ 
ਮਹਿੰ ਹਇ ਸ਼ਰਮਾਵਨਿ ॥ ੧੫ ॥ ਪੁਨ ਜਬਿ ਕਰ ਬੋਲਿਬੇ ਲਰੀਂ । ਰਿਦੈ 
ਬਿਚਾਰਹਿੰ-ਕਯਾ ਕਹਿ ਅਗੈ-।ਕਬਿ ਹਟ ਜਾਇ ਕਬਹਿ ਕਹਿਂ ਕ੍ਰ।ਪੁਨ 
ਚਲਿ ਆਵਹਿ ਗੁਰ ਹਜ਼ਰ ॥ ੧੬ ॥ ਲਗਹਿੰ ਸਨਾਵਨਿ ਲੱਜਿਤ ਹੋਇ । 
ਤਉ ਹਕਮ ਬਸਿ ਗੁਰ ਕੇ ਦੋਇ । ਸਭਿ ਕਾਗਦ ਕੋ ਦੇਹਿ ਸੁਨਾਇ। ਪੀੜੇ 
ਤਹੈਂ ਅਧਿਕ ਪਛੁਤਾਇ॥੧੭॥ ਖਸ਼ਟ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਜਬੈ । ਤਯਾਗਮੋ ਗਯੋ 
ਝਠ ਤਬਿ ਸਕੈ । ਇਕ ਤੋ ਨਰਨਿ ਬਿਖੈ ਬਡਿਆਈ । ਸਭ ਮਬਾਰ ਗਰ 
ਅਗਵਾਈ ॥੧੮॥ ਲੱਜਿਤ ਰੋਇ ਬਿਸ੦ਨ ਵੋਰ”। ਯਾਂਤੇ ਤੜਾਗ ਦੀਨਿ 
ਇਕ ਬੇਰ । ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਿਬੇ ਰਢਿ ਜਾਰੀ ! ਗਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ 
ਲਿਵਲਾਗੀ॥੧੯॥ ਨੀਕੋ ਪੰਥ ਪਰੇ ਬੁਧਿ ਆਈ' । ਪ੍ਰਭੁ ਡਰ ਤੇ ਤਯਾਂਗੀ 
ਬੁਰਿਆਈ। ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਜਨਮ ਸੁਧਾਨੇਂ । ਥਿਰਹਿੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੇ ਦਾਾਰੇ।੨੦।ਸੇਵਾ ਬਿਖੇ ਲਗੇ ਕਰਿ ਪ੍ਰੰਮ:"ਪਤਿ ਭਈਅੰਤ ਕੋ ਛੇਮ” 

ਇਕ ਪੈੜਾ ਪੁਨ ਦੁਰਗਾ ਆਯੋ । ਸ਼ੀ ਅਖਜਨ ਕੌ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ 
॥੨੧॥ ਬੈਠੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । “ਕਰ੮ ਪ੍ਰਕੁ ਕੱਲਯਾਨ ਹਮਾਰੀ । 
ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈ । ਹਮਨੇ ਸਨ| ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ੨੨ ॥ 
"ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੜੀਅੰ ਪਰਮ ਕਰਕੇ । “ਏਨੋਂ ਵੇਲੇ । $(ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ) ਔੱਗੇ । "ਫਿਰ ਪਛੁਤਾਵਣਾ 
ਪਏਗਾ । “ਭਲੇ ਰਸੰਤੇ ਪੈ ਗਏ (ਤਾਂ) ਬੁਧਿ ਆ ਗਈ । ੬ਮੁਕਤੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੫੧ ) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੫੨. 

ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਹਮਰੇ ਮਿਟ/ਹੋ ਕਲੇਸ਼ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕੀਜਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ । ਉਰ 
ਸ਼ਰਧ/ ਤਿਨ ਕੇ ਦਿਢ ਜਾਨੀ । ਸਤਿਗੁਰ ਗਤਿ ਦਾ ਗਿਰਾਂ ਬਖਾਨ॥੨੩॥ 

“ਪਰਬ ਜਨਮ ਦਾਨ ਜਿਨ ਕੀਨੇ।ਤਨ ਧਰਿ ਤਿਨਹੁ ਪਦਾਰਬ ਲੀਨੇ।ਦੇਹ 
'ਤੜਕਲ-ਤ 
'"੩- 

ਅਰੋਗ,ਸੁਸ਼ੀਲਾਨਾਰੀ। ਪੁੱਤ ਉਪੰਨਹਿ ਆਇਸੁ ਕਾਗ ॥੨੩॥ਪਸੁ ਮਹਿਖੀ” 

ਧੇਨਸਮੁਦਾਏ/ਦਰਬ ਅੰਨ ਸਭਿ ਸੁਖ ਜੁਤ ਪਾਏ। ਫਲ ਪੂਰਬਲੋ ਪੁੰਨਨਿ 
ਕੋਰਾ। ਜਨਮ ਧਾਰਿ ਭੋਗਹਿ ਇਸ ਬੇਰਾ ॥੨੫॥ ਜੋ ਨਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇ 

ਪਦਾਰਥ । ਜਨਮ ਸਹਤ ਨਿਜ ਕਰਹਿ ਸਕਾਰਬ। ਜਹਿੰ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਕੋ 

ਹਇ ਮੋਲਿ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਰਸੁ ੜੇਲ॥੨੬॥ਤਿਨ ਕਹੁ ਭੌਜਨ ਚਾਰ 
ਸਕਤੀ 

ਪਕਾਰਾਂ' । ਸ੍ਰਾਦ, ਸਨਿਗਧ, ਮਧੁਰ;ਰਸਵਾਰਾ”। ਪੰਕਤਿ ਮਹਿ ਕਰ ਸੋ ਬਰ- 
ਉੜਿ 

ਤਾਇ।ਮੁਦਤ ਹੋਇ ਸਾਦਰ ਅਚਵਾਇ॥੨੭॥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਗਿਰਾਂ ਕਹ ਬਾਰੋਂ- 

ਬਾਰ/ਤਿਪਤਾਵਹੁ ਦੇ ਭਲੇ ਅਹਾਰਾਂ । ਕਰ ਅਰੁ ਚਰਨ ਪਖਾਰਿ ਬਿਠਾਵੈ। 

ਘਾਮ'ਸ਼ੇਦ`ਤੇ ਬਾਯੁ ਝ੍ਲਾਵੈ ॥ ੨੮ ॥ ਜਬਿ ਲੋ ਧਨ ਚੱਲ ਆਇ ਵਧੇਰੇ 

ਨਿਤ ਤਿ੍ਪਤਾਵੇ ਸੈਤ ਘਨੇਰੇਪਾਛਲ ਬਚਜੋ ਅਹਾਰ ਸੁ ਖਾਵੈ।ਮਹਾਂਪੁਨੀਤ 

ਪੁਨੀਤ ਬਨਾਵੈ ॥ ੨੯॥ ਗਨ ਪਾਤਕ" ਕੋ ਘਾਤਕ ਹੋਇ । ਪੁੰਨ ਬਿਸਾਲ 

ਬਧਾਵੈ ਸੋਇ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਜੇ ਨਿਤ ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਵੇ। ਤੋਂ ਦਿਨ ਪੁਰਬ" 

ਮਾਸ ਮਹਿੰ ਪਾਵੈ॥੩੦॥ਪੁਰਣਮਾਸਿ;ਦਰਸ'', ਸੈਕ੍ਹਾਂਤਿ । ਇੱਤਕਦਿਕ ਜੇ 

ਨਾਨਾਂ ਭਾਂਤਿ । ਗੁਰ ਸਿੱਖੀਨੇ ਕੌ ਕਰੰਹਿ ਅਹਾਰੇ।ਪਠਹਿੰ ਚੁਰੋ''ਜਬਿ ਪਾਨ 

ਪਖਾਰੇ'॥੩੧॥ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਾਰਹਿ ਧਯਾਨ। ਬਿਨ ਬਖਾਨਹਿ ਬਨਿ 

ਬਿਨ ਮਾਨ"ਕਰ ਜੋਰੈ ਉਰ ਮਹਿੰ ਇਮ ਕਹੈ ।-ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇਰ 

ਅਹੈ-॥ ੩੨॥ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨਕੋ ਬੋਦਨ ਕਰੈ।-ਅਚਜੋ ਗੁਗੰਨ-ਇਮ ਸ਼ਰਧਾ 

ਧਰੈ। ਪਰਬ ਸਰਬ ਜੇ ਮਾਸ ਮੜਾਰ। ਨਹਿੰ ਬਨਿ ਅਵੰਹਿ ਦੇਨਿ ਅਹਾਰ ॥ 

੩੩॥ਦਰਸ'' ਕਿਧੌਂ ਮੈਕਾਂਤਿ ਸੁ ਦਿਨ ਮੈਂ। ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਦਨ 

ਮੈਂ।ਬਹੁਰ ਵਸਤ ਆਛੇ ਬਨਿਵਾਵੈ।ਸੇਤ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕੌ ਪਾਵੈ॥੩੪॥ 

ਕ((ਰਜਕਾਰੀ । “ਮੱਥੀਆਂ। “ਗਉਆਂ । $ਪੁਵਾਹ । “ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਐਉਂ ਗਿਣੈ 
ਹਨ: ਭੱਖ=ਚੱਬੇ ਜਾਣ ਵਾਲ. ਜੈਸੇ ਦਾਟੇ, ਤਲੀ ਹੋਈ ਦਾਲ । ਭੋਜ=ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈਸੇ 

ਰੋਟੀ । ਵਸ=ਚਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈਸੇ ਐਬ । ਲੇਹਜ=ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈਸੇ ਦੇਧ । ਚਬੇ, ਚਿਥੇ 

ਦਸੇ ਤੇ ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ । =ਰਸਾਂ` ਵਾਲੇ । “ਧੁੱਪ । 'ਮੁੜ੍ਹਕਾ । ੯ਪਾਪਾਂ । _`ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ। 

੧੧ੱਸਿਆ | "ਚਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ । ੯₹ਹੱਬ ਧੋਵਨ । "£ਹੇਗਤਾ ਬਿਨਾਂ । ”ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ 

ਲਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਛਮੀ ਰੀਸਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 1ਪਾ:-ਬਨਿਆਵੈ। 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੧੫੨) ਰਾਸਿ ਤੇ । ਅੰਸੂ ੫੨. 

ਸੀਤਕਾਲ ਮਹਿ ਕਰ ਪਹਿਰਾਇ। । ਲੋਵ ਨਿਹਾਲੀ ਤੁਲ ਡਲਾਇ' ।ਕੈ 

ਕੰਬਰ' ਦ ਹੇਰਿ ਨਗਨ ਕੌ । ਛਾਦਨਿ ਕਰਹਿ ਗ਼ਗੀਬਨਿ ਤਨਕੌ ॥ ੩੫ ॥ 

ਕਰਨਿ ਦਾਨ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੇ ਦੋਇਸਰਬ ਕਰੈ ਇਹ ਅਤਿ ਹਿਤ ਹੋਇ ' 

ਜਬਾ ਸ਼ਤਤਿ ਇਹ ਸਭਿ ਕੇ ਜੋਗ। ਗ੍ਹਸਤ ਧਰਮ ਧਾਰਮੋ ਜਿਸ ਲੰਗ ॥ 

੩੬॥ ਬਚ਼ਨ ਕਹਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਧੀਰ । ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰ । ਸੋ 

ਗਿਰਹੀ ਗੌਗਾਕਾ ਨੀਰ।ਧਰਮ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਕੋ ਦਾਨ-ਗਹੀਰ।੩੭। ਜਜੋਂਕ੍ਯੋ 
ਕਰਿ ਦਿਨਰੈਨ ਮਝਾਰ।ਵਸਤ੍ ਨਗਨ ਕੋ “ਛੁਧੜਿ ਅਹਾਰ” । ਪੁਨ ਅਪਰ 
ਬਹ ਬਿਧਿ ਕੇ ਅਹੈਂ।ਤਉ ਨ ਸਮਤਾ ਇਸ ਕੀ ਲਹੈਂ॥੩੮॥ ਦਾਨ ਸ਼ਾਂਤਕੀ 
ਇਹ ਸੁਖਦਾਈ ! ਭਗਤਿ ਉਪਾਵ/ਹੋ, ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਈ”। ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ 

ਉਚਰਮੋ ਉਪਦੇਸ਼ਪੈੜੇ ਦਰਗੇ ਸੁਨਜੋ ਅਸ਼ੇਸ਼ ॥੩੯॥ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ਸਦਨ 
ਕੋ ਗਏ।ਗੁਰ ਕੌ ਕਹਯੋ ਕਮਵਤਿ ਭਏ । ਬਹੁ ਸਿਖ ਆਵੈ, ਦੇਹਿ ਅਹਾਰਾ । 
ਸਾਦਰ ਕਹੈਂ ਭਾਉ ਬਡ ਧਾਰਾ ॥੪੦॥ ਕੇਤਿਕ ਦਜੋਸ ਬਿਤੇ ਦਮ ਕਰਤੋ। 

_ ਪਰਬ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਜਾਇ ਨਿਹਰਤੇ । ਖਰਚ ਬਡੋਂ ਘਰ ਆਮਦ ਥੋਰੀ । 

ਯਾਂਤੇ ਕਢੜੋ ਕਰਜ਼ ਧਨ ਔਰੀ” ॥੪੧॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬਹ ਸੈਗਤਿ ਢ਼ਲਿ 

ਆਈ । ਨਹਿ ਕੁਛ ਘਰ ਮਹਿੰ ਦੇ ਜੁ ਖੁਵਾਈ । ਦਯੋ ਨ ਕਰਜ਼ ਬਨਕ ਨੇ 

ਜਬੈ।ਕਛਕ ਬਿਕੁਖਨ ਤਿਯ ਕੇ ਤਬੈ॥੪੨॥ਬੇਚ ਤਾਂਹਿ ਕੋ ਅਸਨ ਬਨਾਵ। 
ਸਭਿ ਸੈਂਗਤਿ ਕੌ ਘਰ ਅਚਵਾਵ । ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਹੇਤ ਨਹਿ ਰਹਜੋ । 

ਨਹਿ ਉਰ ਡੋਲੋ,ਯੌਰਜ ਲਹਮ ॥੪੩॥ ਵਹਿਰ ਕੁਮਿਕਾ ਜਬਹੀ ਗਯੋ।ਕਰ 
ਸੋਂ" ਬਾਨ ਖਨਯੋ ਲਖਿ ਲਯੋ । ਇਕ ਬਾਸਨ ਦੀਨਾਰਨਿ ਭੁਰਜੋ । ਤਹਿੰ 
ਨਿਕਾਸ ਘਰਿ ਲਜਾਵਨਿ ਕਰਜੋ ॥੪੪॥ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿ ਬਿਕੁਖਨ ਸਾ/ਰੇ । 

ਘਰਵਾਏ ਸ਼ੁਭ,ਕਰਤ ਅਹਾਰੇ।-ਦਯੇ ਦਰਬਪ੍ਭੁੰਨੋ-ਇਮਜਾਨਾ ।ਬਸਤ 
ਅਅਹਾਰ ਦੀਨਿ ਗਨ ਦਾਨਾਂ ॥੪੫॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਠਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇਤੇ । ਸੀ 

`ਦੂਈਂ ਪਾਕੇ। ੩ਕੰਬਣ । “ਐਨ ਤੇ ਬਸਤ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਦਾਨ । “ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ 
ਵਡਾ ਧਰਮ ਹੈ । “ਨਗੇ ਨੂੰ । ੩) ਠੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ । “ਹੋਰ ਧਨ (ਲੈਕੇ) । "ਦੱਬ ਨਾਲ । 

ਦਮੁਹਰ [ਦੀਨਾਰ=ਕਾਨ੍ਹਨ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ 'ਦੀਨਾਰ” ਢਾਈ ਹੁਪੈ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ । “ਦੀਨਾਰ 
ਸੁਰਖ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ । ਸਸਕਿਤ ਵਿਚ=ਮੌਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਵਜ਼ਨ ਜੇ ੩੨ 

ਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਬੀ ਮੰਨਿੰਆ ਹੈ, ਤੇ ੨` ਤੋਲੇ ਦਾ ਬੀ । ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ ਪਡਿਨਾਰਿਅਸ” ਇਸਦਾ 
_ਪ ਹੈ । ਸਿਕਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੌਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ “ਦੀਨਾਰ” ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ] । 



_੍ਂ ਗੁਰ ਖੁਭ੫ ਸੂਰਜ। ( ੨੧੫੩) ਚਨੀਕ ਸੱ 

ਨ ਗਰ ਸਜ 
ਕਰਜੋ “ਜੋ ਬੈਡਤਿ ਖਾਤ'॥੪੬॥ਵਾਹਿਗਰੁ ਤਿਸ ਬੁੜਨਿ ਨ ਦੇਤਿ। ਸਰਬ 
ਪਦਾਰਥ ਹੋਤਿ ਨਿਕੇਤ”। ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਤਿ ਗਤਿ ਪਾਈ । ਨੰਤਿ ਜਮ 
ਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥ 6? || ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਭਾਪ ਸੂਰਜ ਹਿੰਦ ਤਿਤਿਬ ਰਾਸੇ “ਸਿੱਖਲਿਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਲੇ 
ਨਾਮ ਦੁਇ ਪੰਚਾਸਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੫੨ ॥ 

4੩. ਬਾਲਾ ਕਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਸਿੱਘੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼] । 
ਦੌਹਗਾ॥ ਡਿੰਗੂਣ ਹੁਤੇ ਸੁ ਜਾਤ ਕੇ ਬਾਲਾ ਕਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ। ਸੈਸਕਿਿੱਤ 
ਬਿੱਦਕਾਂ ਬਿਖੈ ਪੰਡਿਤ ਬਡ ਅਭਿਰਾਮ॥੧॥ ਭੌਪਈ॥ ਸੋ ਜਥਿ ਕਥਾ ਕਰਤਿ 
ਨਰ ਮਾਂਹੀ । ਸੁਨਹਿੰ ਬ੍ਰਿਦ ਉਰ ਹਰਖੁ ਉਪਾਹੀਂ।ਆਛੀ ਰੀਤਿ ਸੁਨਾਵਨਿ 
ਕਰਿਹੀਂ। ਰੀਝਹਿੰ ਸਗਰੇ ਸੁਜਸ ਉਚਰਿਹੀਂ॥੨॥ਤਿਨਹੁੰ ਪਿਥੇ-ਸਿਖ ਜਾਤਿ 
ਘਨੇਗੇਥਾਂਛਤਿ ਪਾਇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਹੇਰੇਸਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਜਾਗ ਲਬ ਰੋਸਾਂ। 
ਧਰਹਿੰ ਰਿਦੈ ਮਹਿੰ ਸਤਿ ਸੈਤੋਸ਼-॥੩॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਗੁਨ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੇ । 
ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਹੇਤੁ ਸਿਧਾਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਢਿਗ ਚਲਿ ਆਏ। ਨਮੋ 
ਠਾਨਿ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹਾ॥8॥ਬੋਲ ਬਹੁਰ ਆਪ ਸਤਗੁਰ ਹੋ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਲ 
ਸਿੱਖਨ ਉਰ ਹੋਂਖਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਤਨਿ ਮਤਕੋਂ ਜਾਨਹਿੰ।ਕਥਾ ਪੁਰਾਨ ਮਹਾਂਨ 
ਬਖਾਨਹਿੰ ॥ ੫॥ ਸ਼ੋੋਤਾ ਕੋ ਹਮ ਦੇਤਿ ਰਿਝਾਇ । ਸਰਬ ਸਜ ਸਰ 
ਅਲਾਇਤਊ ਹਮਾਰੇ ਮਨ ਮਹਿ ਸ਼ਾਂਤਿਨਹਿ ਉਪਜਤਿ, ਹੁਇ ਮਤ ਅਵ- 
ਦਾਤਿਂ੬(ਸੱਖ ਆਪ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਇਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤਿ ਲਹਿ ਗੁਨ ਸਮੁ- 
ਦਾਇ।ਕ੍ਪਾ ਕਰਹੁ ਇਹ ਭੇਦਬਤਾਵੋ । ਰਿਦੈ ਹਮਾਟੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਉਪਾਵੋ॥੭॥ 
ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਮਨ ਕਾਰਨ ਗੁਨ ਅਵਗੁਨ ਜਾਨਾਂ । 
ਬਿੱਦਯਾ ਪਠਨਿ ਲਗੇ ਤੁਮ ਜਬਿਤੇ।ਮਨ ਤਿ੍ਸ਼ਨਾ ਉਪਜਾਇਸਿ ਤਬਿਤ॥ 
੮॥ਬਹ ਬਿੱਦਯਾ ਹਮ ਪਠਹਿੰ” ਬਨਾਇ। ਦਰਬ ਸਮੂਹ ਲੇਹਿੰ ਉਪਜਾਇ। 
ਦਿੱਢ ਸੈਕਲਪ ਤਬਾ ਗੇ ਰਹ3ੋ। ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਥਾ ਦਰਬ ਹੀ ਲਹ3॥੯੯ 
ਨਿਜ ਮਨ ਕੇ ਸਮਬਾਵਨਿ ਕਾਰਨ।ਪਠੀ ਨ ਬਿੱਦਯਾ ਕਿਯ ਨ ਬਿਚਾਰਨਿ। 
ਕਬਾ ਕਰਤ ਧਨ ਮਹਿ ਮਨ ਰਹੀਂ । ਕਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਨਗਨ'ਕੋ ਲਹੇ । 
"ਵੰਡਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । “ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ । ਦਲ਼ਲਚ ਤੇ ਗੁੱਸਾ । ਸੌਸੇਘ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ (ਦੈ 
ਧਾਰਨ ਕਰਲ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ । (ਅਸੀਂ) ਜਾਣਦੇ ਹੀ“ਉੱਜਲ ਬੁਧਿ ਹੋਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੱੱ 
ਪੈਦਾ ਰੱਦੀ । “ ਗੁਣ ਸੌਗੁਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੋਂ । 'ਪੜ੍ਾਂਗੇ । ੯ਲ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ । ਰ 
“ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਵੇਸ਼ ਝੁਂ' ਲਾਗ ਲੈਣਾ ਢਾਹੀਏ ( 
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੧੦॥ ਅਬਿ ਤੇ ਕਰਹ ਅਗਾਰੀ ਐਸੇ । ਸਮਝਾਵਨਿ ਹਿਤ ਲੋਕਨਿ ਜੈਸੇ । 

ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਕਰਿ ਚਤਭਾਈ । ਕਰਹੁ ਰਿਬਾਵਨਿ ਠਾਨਿ ਉਪਾਈ॥ 

ਕਕਯਜਤੈਸੇ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨਿ ਕਾਰਨ।ਪਠਿ ਬੇਦਾਂਤ ਸ ਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰਨਿ। 

ਇਸ ਉੱਦਖ਼ ਮਹਿ ਬਹ ਜਬਿ ਲਾਗੋ। ਸਿਮਰਹੁ ਸੱਤਿਨਾਮ ਅਨੁਰਾਂਗੇ ॥ 

੧੨॥ ਮਾਸ ਮਾਸ ਮਹਿ ਦਰਸਹ ਗੁਰ ਕੌ । ਆਇ ਬ੍ਰਿਤੈਤ ਬਤਾਵਹ ਉਰ 
ਕੋਂ।ਸ੫ ਦੁਖ ਜੋ ਪਈਯੈ ਪਰਲੋਕ । ਡਿਸ ਕੌ ਲਖਹੁ;ਲੇਹੁ ਮਨ ਰੋਕ ॥ 

੧੩ ॥ ਬਸਹਿ ਰਿਦੈ” ਮਨ ਕੀ ਸਭਿ ਜਾਨਹਿ । ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਖਿ ਸਭਿ 

ਬਾਨਹਿ?। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨਿ ਪੰਡਿਤ ਦੋਉ । ਮਾਨੇ ਬਾਕ ਬਿਚਾਰਤਿ 

ਸੋਉ ॥ ੧੪॥ ਮਨ ਕੋ ਸਮੁਝਾਵਨਿ ਪੁਨਿ ਲਾਗੇ। ਸਨੈ ਸਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਦਿਫ 
ਤਯਾਗੇਸਤਿਗੁਰ ਮੈਗ ਕਰਤਿ ਭੇ ਨੀਤ। ਸੌਤਿਨਾਮ ਸੈਗ ਲਾਰੀ ਪ੍ਰੀਂਤ॥ 

੧੫ ॥ ਹੌਤਿ ਭਯੋ ਤਿਨ ਕੋ ਕੱਲਯਾਨੇ । ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਇ ਮਨ ਮਾਨੋ । 

ਨਾਮ ਸਮੁੰਦਾ ਇਕ ਚਲਿ ਆਯੋ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾ੫॥੧੬॥ 

ਬੈਠਿ ਨਿਕਣ ਮੁਖ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ/ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੁਜਾਨੇ॥ਸਨਮੁਖ 
ਬੇਮੁਖ ਕਹੀਅਹਿ ਕੌਨ?।ਆਪ ਬਖਾਨਹੁ ਲੱਛਨ ਦੌਨ“ ॥ ੧੭ ॥ ਜਿਸ ਤੋ 
ਮੈਂ ਜਾਣੋਂ ਮਨ ਮਾਂਹੀ। ਸਨਮੁਖ ਬਨੇ, ਬਿਮੁਖ ਹੁਇ ਨਾਂਹੀ” । ਸੁੰਨ ਗੁਰ 

ਬਹਜੋ “ਹੋਤਿ ਬਡ ਸ਼ਾਹੁਕਾਰਜ ਕਰਨਿ ਪਠਾਵਹਿ ਕਾਹੂ ॥੨੮॥ ਬੁੱਧ ਤ 
ਬਲ ਤੇ ਪੇਮ ਲਗਾਇ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੌ ਲੋਭਿ ਬਨਾਂਇ। ਸੋ ਸਨਮੁਖ 
ਆਵਤਿ ਚਲਿ ਸ਼ਾਹੁ । ਨਹੀਂ ਕਰੀਹਿ ਬੇਮੁਖ ਲਖਿ ਤਾਂਹੁ॥੧੯॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਤਿਮ ਪਠੜੋ ਨਰਨਿ ਕੋ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਿ ਕੌ।ਪਾਛਲ ਰਾਤਿ 

ਨੀਂਦ ਕੋ ਤਯਾਗੇ। ਕਰਹਿ ਸੌਚ ਮੱਜਨ ਅਨ੍ਰਾਗੇ ॥੨੦॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 
ਨਿਤ ਸਤਿਨਾਮੁ । ਸਿਮਰਹਿ ਪ੍ਰੀਡਿ ਧਰਹਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮੁ । ਗੁਰਬਾਨੀ ਪੰਠ 
ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਹਿ । ਤਰਨਿ” ਉਦੇ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸੈਭਾਰਹਿ ॥੨੧॥ ਮੁਖ ਮਹਿੰ 

ਕਿਥੋਂ ਰਿਦੇ ਸਤਿਨਾਮੁ । ਸਦਾ ਸੈਭਾਰਹਿ ਕਰਤੇ ਕਾਮੁ। ਜਿਨਹੁੰ ਨ ਮਨਤੋ 
ਪ੍ਰੰਕੂ ਬਿਸਾਰਨੋ। ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲਿਬੇ ਹਿਤ ਧਾਰਯੋ ॥੨੨॥ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ 

_੧ਜਨ”ਰਾਗ=ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਕੇ ਵੈਰਾਗ (ਬਿ੍ਤੀ) ਨਾਂਲ (ਅ) ਅਨੁਰਾਗੋ=ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ । 

ਬਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ । ਸ੫ ਦੁਖ ਜੇ (ਮਰਕੇ) ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਪਾਉਲਾ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ (ਇਥੋਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ) ਜਾਣੋ (ਇਹ ਜਾਣਕੇ) ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ । “ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾਂ 

(ਪਰਮੇਸ਼ਰ) । “ਸਭ ਬਾਵਾਂ ਵਿਚ । “ਦੋਹਾਂ ਦੇ । ਸੁਰਜ । 
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ਸੁਧਾਰ ਜਾਇ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੋਲਹਿ ਆਨੰਦ ਮੁਕਤਿ ਸੇ ਭਲੋ ॥੨੪॥ ਜਿਨਹੁ ਨ 
ਜਗ ਮਹਿ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰਾ । ਸੋ ਬੇਮੁਖ ਨਿਤ ਰਹੈ ਦੁਖਾਰਾ'।ਸੁਨਤਿਸਮੁੰਦੇ 
ਜੁਗ ਕਰ'ਜੋਰੇ“ਕਰਹੁ ਦਯਾਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਿਹੋਰੇ” ॥੨੫॥ “ਮੁਝ ਕੋ ਸਨਮੁਖ 
ਆਪ ਬਨਾਵਹ । ਦਿਹੁ ਤੀਨਹੁ ਗੁਨ ਕੌ ਬਖਸ਼ਾਵਹੁ”। ਗੁਰ ਕਹਿ “ਸਨ- 
ਮੁਖਿ ਸਿਖ ਹੰਇ ਜਬੈ । ਹੁਇ ਆਵਹਿ ਗੁਰ ਕਰੁਨਾ ਤਬੈ” ॥੨੬॥ ਤਬਹਿ 
ਸਮੁੰਦੇ ਗੁਰ ਬਚ ਮਾਨਾ । ਤਿਮਹੀ ਕਰਨਿ ਲਗੜੋ ਸ਼ੁਭ ਜਾਨਾਂ । ਕੇਤਿਕ 
ਦਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਗਜਾਨਾ । ਸੁਨਹਿ ਸਦਾ ਜਿਮ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ ॥ ੨੭ ॥ 

ਕੁੱਲਾ ਕੁੱਲਾ ਝੈਝ੍' ਦੋਇ । ਸੁਇਨੀ' ਹੁਤੋ ਭਗੀਰਬ ਜੋਇ । ਤੀਨਹੁ 
ਪਤਿਤ ਗੁਰ ਸ਼ਰਬੈਦਨ ਕੀਲਿ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨਿਜ ਬਰਨੀ॥੨੮॥ “ਗੁਰੂ 
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੁਨੀਜੈ। ਹਮ ਕੌ ਦੁਖੀ ਬਿਸਾਲ ਜਨੀਜੈ । ਬਹੁ ਜੂਨਨਿ 

_ਮਹਿੰ ਜਨਮਤਿ ਆਏ।ਹੋਤਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਹੁ ਸੈਕਟ ਪਾਏ॥੨੯॥ ਜਬਿ ਪ੍ਰਾਨੀ 
ਕੇ ਨਿਕਸਹਿੰ ਪਾਨ । ਬਡ ਦੁਖ ਪਾਇ, ਨ ਅਪਰ ਸਮਾਨ”। ਅਬਿ ਆਏ 
ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ । ਮਹਾਂ ਕਸ਼ੇਟ ਤੇ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥੩੦॥ ਕ੍ਰਿਪਾਂ ਕਰਹੁ . 
ਹਮ ਪਰ ਅਥਿ ਐਸੇ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੁਨ ਪਾਇ ਨ ਕੋਸੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 
ਉਚਰਯੋ “ਬਨਿ ਗੁਰਮੁੰਖਿ । ਤਕਾਗਹੁ ਕਰਮ ਜੁ ਕਰਤੇ ਮਨਮੁਖ” ॥੩੧॥ 
ਪੁਨ ਪੁਛਜੋ “ਸਭਿ ਭੇਦ ਬਤਾਵੋਂ । ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿ ਸਮਝਾਵੋ । 

___ ਜਬਿਹਮ ਲੱਛਨ ਲੇਹਿੰ ਪਛਾਨਿ।ਤਬਿ ਹਮ ਧਰਰਿੰ ਗੁਰੂ ਬਚ ਮਾਨਿ॥੩੨॥ 
_ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਵਨਿਕੀਨਿ। “ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਦੈ ਬਿਧਿ ਤੀਨ"। ਇਕ 

ਗੁਰਸੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਦੂਜੋ । ਗੁਰਮੁਖ ਤਮ; ਨੀਕੋ ਲਖਿ ਤੀਜੋ ॥੩੩॥ 
ਪੀਠ ਕਕਰਮਨਿ ਕੋ ਜਿਨ ਦੀਨਿ । ਗੁਰੁ ਬਚਨ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਕੀਠਿ । 
ਕੌ ਤਿਨ ਸੋਂ ਜਿ ਕਰਹਿ ਚੈਗਕਾਈ। ਸਦ ਜਾਨਹਿੰ ਤਿਸ ਕੀ ਭਲਿਆਈ 
॥੩੪॥ ਚਿਤ ਨ ਬਿਸਾਰਹਿੰ, ਚਹਿੰ ਉਪਕਾਰਾਂ । ਸਭਿ ਕੋ ਭਲੋ ਕਰੇਂ ਇਕ- 
੧ਦਖੀ । “ਦੇਵੇਂ ਹ੧। “ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । “ ਨਾਮ ਦਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇਕੇ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ । “ਜਾਤਾਂ 

ਦ਼ੇ ਨਾਮ ਹੈਨ । #ਬੇਨਤੀ । “ਹੋਰ (੮੫ ਉਸ ਦੁਖ) ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ` ਹੁੰਦਾ । ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ 
ਦੇਵੇਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੁਕਾਰ ਦੇ ਹਨ । “ਸਦੀਵ । 

ਕਟਕ ਕਲ ਕਗਗਕਦ 'ਦਾਲਣਾਤ=ਾ=ਤਕਤਤ ਜਤਨ 



ਗਤ ( ੨੧੫੬) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੫੩ 

ਰ ਗਰਮ 
 ਓ-ਤਘ-ਕਅਲਪਲਰਦ ਤਤੀ ਆਲੀਆ 

ਅੰਗੀਕਾਰਾ । ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਕੋ ਹੱਇ ਸਾਕਹਿ । ਕਰਹਿ ਭਲੋ ਖੋਟੋ ਨਹਿੰ 

ਤਾਕਹਿ ॥ ੩੬॥ ਜੋ ਨਰ ਅਪਨਿ ਕਰਹਿ ਅਪਕਾਰਾ । ਤਿਸ ਪਰ ਇਹ 
ਠਾਨਹਿ ਉਪਕਾਰਾਂ । ਰਿਦੈ ਬਿਸਾਰਹਿ ਸਕਲ ਖੁਟਾਈ। ਸੰਹਜ ਸੁਭਾਇਕ 
ਹੋਹਿ ਭਲਾਈ ॥ ੩੭ ॥ ਅਬਿ ਗੁਰਮੁਖ ਤਮ ਕੇ ਸੁਨਿ ਲੱਛਨ । ਗਯਾਨ 

ਸਪੰਨ ਬਿਸਾਲ ਬਿਚੱਛਨ । ਆਤਮ ਰੂਪ ਜਬਾਵੇਤ ਜਾਨਾ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਖਾਨਾ॥੩੮॥ ਜਗ ਬਚਿੱਤ੍ਤਾ' ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਂਹੀ।ਏਕ ਰੂਪ ਲਖੀ- 
ਯਤਿ ਸਭਿ ਮਾਂਹੀ । ਅਬਿ ਸੁਨਿ ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਬਿਧਿ ਤੀਨ । ਕਿਨ ਜੇ 
ਡਿਨ ਸੈਗ ਨੀਕੀ ਕੀਨਿ॥੩੯॥ਸੋ ਬਿਸਾਰਿ ਠਾਨਹਿ ਬੁਰਿਆਈ। ਕਿਹ ਸੋਗ 
ਭਲੋ ਨ ਕਰਹਿ ਕਦਾਈ । ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਕੌ ਮੁਖ ਕੀਨ । ਮਨ ਕੋ 

ਕਹਯੋ ਕਰਹਿ ਮਤਿ ਹੀਨ'॥੪੦॥ ਧਰਮ ਨ ਰਾਖਹਿ ਨਿੰਦਹਿ-ਕਯਾਂ ਹੈਓ-। 
ਕਪਣ ਕੁਰ ਕਰਿ ਲਪਟ ਤ੍ਰਿਯਾਂ ਹੈ । ਅਸ ਮਨਮੁਖ ਕੇ ਲੱਛਨ ਜਾਨ।ਅਬ 
ਮਨਮੁਖ ਤਰ ਕੋ ਸੁਨਿ ਕਾਨ ॥੪੧॥ ਪਰ ਕੌ ਭਲਾ ਹੋਤਿ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ । 

ਕਿਮ ਬਿਗਰਹਿ ਅਸ ਜਤਨ ਬਨਾਵਹਿ । ਦੇਖਤਿ ਸੁਨਤਿ ਤਪਤ ਅਤਿ 
ਛਾਤੀ।ਚਿਤਵਹਿ-ਕੋ ਹੋਵਹਿ ਇਸ ਘਾਤੀ”-॥੪੨॥ ਅਪਰ ਭਲਾ ਕੌ ਕਹਾਂ 

ਸੁਹਾਇ । ਸਖਾ ਭਲੋ ਕੋ ਸੁਨਿ ਤਪਤਾਇ' । ਮੁਖ ਤੇ ਮੀਠੀ ਕਹੈ ਸੁਨਾਵੈ। 

ਨਹਿੰ ਉਰ ਬਰਹਿ' ਸੁ ਜਰ ਜਰ” ਜਾਵੈ॥੪੩॥ ਹਿਤ ਅਨਹਿਤ ਸਮ ਏਕ" 
ਬਿਬਾਗੰਹ । ਸਭਿ ਕੌ ਬਰੋ ਹੋਇ ਜਖ ਧਾਰਹਿ। ਸਭਿ ਜਗ ਕੋ ਬੈਰੀ ਸਮ 

ਜਾਨੈ । ਬਹੁਤਨਿ ਸੈਗ ਦੈਸ਼ ਹੀ ਠਾਨੈ ॥੪੪॥ ਅਥਿ ਮਨਮੁਖ ਤਮ ਕੋ ਸੁਨਿ 
ਕਾਨ । ਸਭਿ ਕੋ ਬੁਰਾ ਅਪਨ ਹਿਤ ਜਾਨਿ" । ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰਵਨ 
ਨਹਿ ਕਰੈ। ਕਥਾ ਪਰਾਨ'% ਕਾਨ ਨਹਿ ਧਰੈ ॥੪੫॥ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਬਿਹੀਨਾਂ ਕੂਰੋ ੯੧ ਜੀਵਕਾਧੀਨ। ਇਮ ਭਾਖਹਿ ਜਜ਼ਿ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ 
।-ਹਮਹਿ ਨ ਵਲਤਿ ਕਰੀ ਭਲਿਆਈ ॥ ੪੬॥ ਕਰਤਿ ਬੁਰਾਈ ਹੀ 

__ ₹ਹੇ ਚਤੁਰ “ਭਾਵ; ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰੇ। “ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਨਾ ਪਨ । “ਆਗੂ 'ਮੂਰਖ। 

#(ਧਰਮ) ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ । "ਸੜਦਾ ਹੈ । ੯ਸਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ । ੯5੩ ਸੜ । 

੧੧ ਪਿਆਰ ਵੈਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ । "ਸਭ ਦੇ ਬੁਠੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਜਾਣੇ । "ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਥਾ 

(ਅ) ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ । "'ਬੂਨ ਉਚਾਰੇ । __`ੱਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਾਕ-ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਨ ਮਨਮੁਖਿ _ 
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ਸਰੀ ਗੁਰ ਖੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੫੭) 
ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ-। ਅਸ ਮਨਮੁਖ ਤਮ ਨਰਕ 
ਸਰੀਰ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਪੀਰ॥੪੭॥ ਸੁਨਿ ਤੀਨਹੁ ਗੁਰ ਕੌ 
ਉਪਦੇਸ਼ । ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਛਨ ਧਰੇ ਅਸ਼ੇਸ਼ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਸੇਵਤਿ ਰਹੇ । 
ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਹਿਂ 'ਬਰਤ' ਲਹੇ ॥ ੪੮ | ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਥੇ ਕ੍ਰਤਿਕ ਰਾਨ 
“ਸਿੱਖਨ' ਪ੍ਸੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮੁ ਤੀਨ ਪੰਚਾਸਤੀ ਆਹ ।' ਪੀ ਸਿ ੪ 

ਦਰਸ਼ਨ ਨੂ ਅਰ ਤਬ ਐਂ ਹਾ ਲਨ 
ਕਰਿ ਬੈਸੇ। ਅਰਜ਼ ਬਖਾਨੀ ਤੀਨਹ ਐੱਸੇ। “ਹਖ ਕੋਨਿਜ ਉਪਦੇ 
ਸੁਨਾਵਹੁ । ਨਿਜ ਸਿੱਖਨਿ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਾਵਹ ॥ ੨॥ ਜਿਸ ਬਿਧਿ 
ਉਧਾਰ ਹਮਾਰਾ । ਕਰਹੁ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਾਮਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ 
ਬਖਾਨੇ । “ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਤਸਰ ਕਰਿ ਹਾਨੇ ॥੩॥ ਪਰ ਕਾਂ ਬੁਰਾਂ ਨ ਰਾਖਹੁ __ 
ਚੀਤ। ਬੂਮ ਲੌ ਦੁਖ ਨ ਹੋਇ ਕਿਸ ਰੀਤ ਮਿਲੂ ਵਿੱਕੜ ਕਰ ਅੱਖ ਰ 

ਪੰਚਹ ਕਰਮ ਦੇਤਿ ਸੁਖ ਸਾਰਾਂ ॥੫॥ ਇਹ ਸਭਿ ਕਰਹੁ ਬਿਸਾਰਹੁ ਨਾਂਹੀ 
(ਆ ਣਾ ਦੀ -ਦ 
ਕਰਜੋ ਕਮਾਵਨਿ ਕਟੇ ਕਲੇਸ਼॥੬॥ਦੋਹਰਾ॥ ਧੀਰ ਨ ਤੁਲਸੀਆਂ 
ਬੂਲਾ ਚੇਡੀਆ ਆਇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸ਼ਰਨ ਕੋ ਮਨ ਸੁਖ- 
ਦਾਇ॥੭॥ਚੌਪਈ॥ਬੈਠਿ [ਲਕਟ ਆ ਅ= ਕੇ ਨਲ ਹੋਤਿ ਸ਼੍ਵਨ 
ਹੁਇ ਜੋਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਉਪਮਾ ਮਹਾਂ। ਸੁਨਤਿ ਬਿਚਾਰਤਿ ਬੈਠੇ 
ਤਹਾਂ॥੮॥ ਸਭਿ ਕੋ ਉਰ ਸੈਸੈ ਹੁੱਦ ਆਵ। ਨਰ ਗਨ ਪ੍ਰਥਮ ਝਗਰ ਜਿਮ 
ਪਾਵਾ” । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸੋ ਬੂਝਨਿ ਲਾਗੇ/ਸਿੱਖ ਬਨਨਿ ਹ ਮਨ ਅਨੁਰਗੇ 
॥੯/#ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕ ਅਨੇਕ! ਮਿਲ ਕਰਿ ਬਗਰਤਿ ਹੀਨ ਬਿਬੇਕ 
ਤਿਨ ਮਹੁ ਬੈਠਤਿ ਭਯੋ ਸੈਦੇਹੁ । ਤੁਮ ਸਰਬੱਗਯ ਸੁ ਉੱਤਰ ਦੇਹੁ ॥ 
੧੦॥ਕੋਝਿਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅਵੜਾਰ । ਜਨਕਾਦਿਕ“ਕੇ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰ। 
ਕੇਤਿਕ ਕਹੈਂ ਬਿਸ਼ਨ ਕੋ ਰੁਪ । ਧਰਿ ਕਰਿ ਕੀਨੇ ਚਲਿਤ 
"ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ । ਕਜ਼ਤ ਹੈ । ਪਿਆਰਾ । “ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬਗੜਾ ਪੱਇਆ। 
"ਜਨਕ ਆਦਿਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ । 



ਗਾਂਸਿ ੩! 

ਤੇ --- << ਨੋ ਕਨਜਦਨਿਰਨੇ ਬਰ ਨਗ ਹਸ ਆਰ ਜਹ 
ਕਰਹ ਅਬਿ ਆਪ ਬਤਾਵਹ।ਕਿਹ ਅਵਤਾਰ ਕੇ ਕੇਦ ਸਮਝਾਵਹੁ ॥੧੨॥ਸਨਿ 
ਕਰਿ ਉਪਜਹਿ ਸਿਦਕ ਹਸਾਰੇ । ਪਰਹਿ ਪੰਥ"ਸੁਖ ਪਾਪਤਿ ਸਾਰੇ । ਢਿਰੈ- 
ਕਾਲ ਕੋ ਇਹ ਸੈਦਹੁ। ਬਹੁਤ ਨਰਨਿ ਕੈ ਮੇਣਹੁ ਏਹੁ॥(੧੩॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਸੁਨਿ ਗਿਰਾਂ ਬਖਾਨੀਂ । “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਗੁਨਖਾਨੀ। ਨੌਤਿ ਨੇਤਿ" 
ਜਿਸ ਕੋ ਕਹਿ ਬੇਦ । ਸਭਿ ਬਕਿ ਰਹੇ ਨ ਪਾਯਹੁ ਭੇਦ॥੧੪॥ਬ੍ਹਮਾਂ ਸ਼ਿਵ 
ਸਨਕਾਦਿਕ ਸਾਰੇ । ਬੁਧਿ ਕਰਿ ਬਲ ਕਰਿ ਖੋਜਤਿ ਹਾਰੇ। ਨਾਂਮ ਸਹੈਸੁ 
ਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਤ ਕਹੈ। ਜਿਸ ਕੌ ਗੁਨ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਲਹੈ॥ ੧੫॥ ਪਾਪਨਿ ਭਾਰ 
ਅਧੀਰਜ ਧਰਨੀ%ਬਹ ਗਿਨਤੀ ਬਿਨਤੀ ਕਰਿ ਕਰਨੀ।-ਜੋਗ ਜੱਗ ਤਪ 
ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਰਹੀ । ਸ਼ਭ ਕਰਮਨਿ ਬਿਨ ਨਰ ਗਤਿ ਲਹੀ“॥ ੧੬॥ ਮਹਿ 
ਅਲੰਬ ਅਥਿ ਦੀਜੇ ਕੋਈ । ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਰੌਂ ਧੀਰ ਉਰ ਹੋਈ-।ਪਾਰਬ੍ਹਮ 
ਅਚਰਜ ਜਿਸ ਚਰਿਤ। ਸਭਿ ਜਗ ਕਰਤਾਂਭਰਤਾ”ਹਰਤਾ'॥੧੭॥ਧਰਜੋ 
ਆਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਉਪਜਾਇ ਅਨੂਪ। ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਹੀਨ 
ਹੇਰਿ ਨਰ ਸਾਗੇਜੋਗ ਨ ਜੱਗ ਨ ਤਪ ਕਛ ਧਾਰੇ॥੧੮॥ ਯਾਂਤੇ ਗੁਰਸੱਖੀ 
ਕੀ ਰੀਤਿ । ਜਗ ਬਿਸਤਰੀ ਵਧਤੜਿ ਬਡ ਨੀਤ" । ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ 
ਬਤਾਯੋ।ਦਾਨ ਸ਼ਨਾਨ ਭਾਉ ਚਿਤ ਲਾਯੋ॥੧੯॥ਚਾਰਹੁ ਬੇਦਨਿ ਕੌ ਤਤ" 
ਲੀਨਿ । ਦੇਸ਼ਨਿ ਭਾਂਖਾ ਮਹਿ ਕਹਿ ਦੀਨਿਂ । ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮਹਿ ਦੁਰਲਭ 
_ਜੋਇਲਾਖਹੁੰ ਮੰਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਇ ਕੋਇ ॥੨੦॥ ਸੋਤਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨਿ ਮਾਹ 
ਐਸੇ । ਧਰਯੋ ਬਦਰ ਕਿਨ ਕਰ ਪਰ ਜੈਸੇ''। ਸਿਮਰਤਿ ਨਾਮ ਭਗਤ ਕੋ 
ਕਰਤੇ।ਸਨੰ ਸਨੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਬਿਚਰਤੇ॥੨੧॥ਉਰ ਮਹਿ ਬਿਦਤ ਸੁ ਤਤ” 
ਹੁਇ ਆਵਤਿ । ਜਿਸ ਕੇ ਲਖੇ ਨ ਪੁਨ ਦੁਖ ਪਾਵਤਿ । ਬੇਦ ਸਾਰ ਕੀ 
ਭਾਖਾ ਕੀਨਿ'”ਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਸ ਭੀਨ ॥੨੨॥ ਤੁਮ ਭੀ ਕਰਹੁ 
ਬਿਚਾਰਨਿ ਬਾਨੀ।ਰਿਦਾ ਫਿਕਾਵਹ ਦਬਿਧਾ ਹਾਨੀ। ਸਿਦਕ ਧਰਹੁ ਸਿੱਖੀ 
ਨਿਰਬਾਹੇਨਹਿੰ ਦ੪ ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਸੰਗ ਗ ਜਾਹੋਂ॥੨੩॥ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਸੁਨਿ 
ਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਗ। “ਥੇਨੌਤ ਬੇਐਤ। ਸੇਸ਼ਨਾਗ । “ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਬੈਰਜ ਰਹਤ 
ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ । “ਮਨੁੱਖੰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ । $ਬਨੌਣ ਵਾਲ । “ਪਾਲਕ । "ਨਾਸ਼ ਕਰਨ 
ਵਾਲ । "ਹਮੇਸ਼ । ''ਸਿੱਧਾਂਤ । ""ਮਾਨੋ ਹੱਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਿਆ ਹੈ ਬੇਰ । "ਯਥਾਰਥ, ਬ੍ਹਮ । 

"ਵੇਦ ਦੇ ਸਿੱਗੱਤ ਨੂੰ ਡਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। _#ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਸੇ ਰਾਸ ਦੇ 
ਸੰਨ ੪੧ ਦੇ ਸੰਗ ੧੧ ਤੇ ੫੦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸ ੫0 
ਹਲਸਾਏ। ਭਏ ਸਿੱਖ ਸਦੇ ਭੂਤ ਚ ੨ ਆਂ 
ਭਗਤਿ ਗਜਾਨ ਕੀ ਜੋ ਬਡ ਕਾਰਨ ॥ ੨੪॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਭਯੋ ਤਿਨਹੰ 
ਕੱਲਯਾਨਾਗੁਰ ਕੋ ਸੇਵੜਿ ਰਹੇ ਮਹਾਨ । __ਤੋਤਾ ਔਰ ਮੱਦੂ ਹਿਤ ਧਾਰੇ। 

_ਗੋਖੂ ਟੋਡਾ ਮਹਿਤਾ" ਚਾਰੇ॥੨੫॥ ਮਿਲਿਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਆਏਪਦ 
ਅਰਬਿੰਦਨਿ ਸੀਸ ਲਗਾਏ। ਬੇਠੇ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਪਾਸ । ਪਿਖਿ ਅਵਸਰ 
ਕੀਨਸ ਅਰਦਾਸ॥੨੬॥ਗੁਰੂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ! ਹਮਾਰਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਤੇ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰਾ । ਰਾਵਰ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਨਿ ਆਏ । ਉਚਿਤ ਉਧਾਰਨਿ ਕੇ 
ਲਖਿ ਪਾਏ॥੨੭॥ ਸੁਨਿ ਬੋਲੇ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਗਯਾਨੀ। “ਪਠਹੁ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ 
ਮਿਲਿ ਗੁਰਬਾਨੀ । ਆਪਸ ਮਹਿੰ ਪੁਨ ਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰਾ । ਕਯਾ ਆਸ਼ੈ ਗੁਰ- 
ਦੇਵ ਉਚਾਰਾ ॥੨੮॥ ਤਯਾਗਨਿ ਕਹਜੋ ਸੁ ਤਯਾਗ ਕਰੀਜੈ । ਗੁਹਣ ਜੋਗ 
ਸੇ ਗੁਹਣ ਧਰੀਜੇ” । ਪੁਨ ਬੂਝਤਿ ਕੇ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰਨਿ।“ਬਾਨੀ ਪਢਠਿ 
ਸੁ ਔਰ ਬਿਚਾਰਨਿ ॥੨੯॥ ਕੋਤਿਕ ਪੁੰਨ ਦਹਨਿ ਕੋ ਹੋਇ । ਅਧਿਕ ਦੇਭਿ 
ਫਲ ਕਗੀਅਹਿ ਸੋਇ । ਸੁਨਹਿੰ ਮਹਾਤਮ ਰਾਵਰਿ ਮੁਖ ਤੇ।ਸੋ ਹਮ ਕਰਹਿ 
ਮਿਲਹਿ ਜਿਸ ਸੁਖ ਤੇ? ॥੩੦॥ ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ “ਇਨ ਕੋ ਵਲ ਜਾਨੋ । ਸਠਿ 
ਕੀਜਹਿ,ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਠਾਨੋ । ਜੋ ਗੁਰਬਾਨੀ ਪਾਠ ਕਰੈਤਾ । ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਕੋ 
ਹੋਵਤਿ ਹੋਤਾ" ॥ ੩੧ ॥ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਬਿਮਲ ਨਿਤ ਕਰੈ । ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਹਤ 
ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਜੋ ਰਰੈ”। ਕਰਹਿ ਕੌਠ ਪਠਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਇਕ ਚਿਤ 
ਹਰ ਕਰਿ ਮਨ ਕੋ ਮੇਲੋ ॥ ੩੨॥ ਅਧਿਕ ਪੁੰਨ ਉਪਜਹਿੰ ਸੁਖ ਪਾਵੈ । 
ਪਨਹਿ ਸੁਨਹਿ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੁਨਾਵੈ । ਧਰਹਿ ਜੁ ਕਾਂਮਨ ਪੂਰਨ ਸੋਇ । 
ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਿਦਾ ਸ਼ੁਧ ਹੋਇ ॥ ੩੩॥ ਜੇ ਗੁਰਬਾਨੀ ਰਹੈ' ਬਿਚਾਂ- 
ਰਤਿ । ਬਾਂਛਾ ਜਸੁ ਆਦਿਕ ਨਹਿੰ ਧਾਂਰਤਿ। ਕੇਵਲ ਚਹੈ' ਰਿਦੈ ਕੱਲਯਾਨ । 
ਤਿਨ ਪੁਰਖਨਿ ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਂਪੰਤਿ ਗਜਾਨ ॥ ੩੪ ॥ ਜਿਮ ਕਾਸ਼ਟ ਮਹਿ 
ਪਾਵਕ ਰਹੈ । ਬਿਨਾ ਜਤਨ ਤੇ ਨਰ ਨਹਿ ਲਹੈ । ਕਰਿ ਉਪਾਉ ਜੇ ਲੋਤਿ 
ਨ -ਲਲ=ਲ ਤਦ ਆਇਐ ਹੋ - 0 
ਹੁਇ ਜਾਇ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਕਲ ਹੀ ਪਾਇ । ਤਥਾ ਬਿਚਾਰਤਿ ਜੇ ਗੁਰ- 
ਬਾਨੀ । ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ”ਹੋਹਿ ਤਬਿ ਹਾਂਨੀ॥੩੬॥ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ ਖੋਜਨਿ 

“ਜਾਤਿ ਅਥਵਾ ਖਿਤਾਬ । “ਗ੍ਰਹਣ ਕਰੋ । “ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । %ਊਚਾਰੇ । 'ਸਾਟੇ ਸਿੱਧ । 
€ਲੱਕੜੀ । “ਤਨ ਹੋਤਾ! 
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ਰਿਦੈ ਥਿਨਾਸ਼ੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੋਏ' ॥ ੩੭॥ ਤਨ ਹੰਤਾ ਬਿਨਸੀ ਜਿਸ ਕਾਲ । 
ਅਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰੈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ । ਯਾਂਤੇ ਤੁਮ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਕਰਿ ਕੈ । ਗੁਰ 
ਬਾਨੀ ਪਢਿ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿਕੰ॥੩੮॥ ਕਰਹੁ ਆਪਨੀ ਸ਼ੁਭ ਕੱਲਤਾਨ । ਜਗ 
ਬੇਧਨ ਹੈ ਹੈ' ਸਭਿ ਹਾਨ) ਗੁਰ ਬਚ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਚਾਰੋ' ਭਲੋ । ਲਗੇ ਬਿਚਾ- 
ਰਨਿ ਸਤਿਸੈਗ ਮਿਲੇ ॥੩੯॥ _ ਬਾਂਝ ਮੁਕੈਦਾ ਅਪਰ ਕਿਦਾਰਾਂ । ਹਿਤ 
ਕੱਲਜਾਨ ਆਇ ਗੁਰਦਾਾਰਾ । ਤੀਨੋ ਨਮੋ ਕੀਨਿ ਥਿਤਿ ਪਾਸ। ਕਰ ਜੋਰਤਿ 
ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ॥੪੦॥ “ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ਹਮਾਰੋ ? ਆਪ ਮਕੌਦ 
ਉਪਾਇ ਉਚਾਰੋ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬਹਿ ਬਖਾਨਾ। “ਤੁਮ ਜਾਨਤਿ ਹੋ 
ਰਾਂਗ ਮਹਾਨਾ ॥੪੧। ਗੁਰਬਾਨੀ ਰਾਗਨਿ ਮੀਹੰ ਗਾਓ।ਨੀਕੇ ਪੂਕੁ ਕੋ ਸੁਜਸ 
ਬਸਾਓ।ਜਜੋਂ' ਜਜੋਂ ਅਨੰਦ ਰਾਗ ਤੇ ਪਾ6ਤਯੋਂਤਜੋਂ ਪੇਮ ਅਧਿਕ ਉਪਜਾਓ 
॥ ੪੨॥ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਕਿਰਤਨ ਮਾਨਿੰਦ । ਨਹੀਂ ਅਪਰ ਕੋ ਇਹੀ 
ਬਿਲੌਦਕਠਨ ਮਹਾਂ ਤਪ ਜੇਕੋ ਕਹੈਕਿਰਤਨ ਸਮਤਾ ਕਜੋਂ' ਹੁ ਨ ਧਰੈ ॥ 
੪੩॥ ਅਪਰ ਸੁ ਕਰਮ ਕਰਨਿ ਜੇ ਸਾਰੇ । ਹੋਇ ਜਿ ਧਨ ਤਨ ਬਲ ਧਹਿ 

___ ਭਾਰੇਕਿਰਤਨ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਸਭਿ ਤੇ ਅਧਿਕ ਇਹੀ ਇਕ ਹੋਈ 
__॥੪੪0ਯਾਂਤੇ ਤੁਮ ਕਿਰਤਨ ਨਿਤ ਕਰੋ।ਅਪਰ ਸਨਾਇ ਤਾਰ ਗਨ ਤਰੋ”? 

।ਸਠਿ ਤੀਨੋ ਗੁਰ ਬੂਝੇ ਵੇਰੀ£ਮਹਿਮਾ ਕਿਰਤਨ ਕਹੀ ਬਝੇਰੀ॥੪੫॥ ਪਾਠ 
ਕਰਨਿ ਅਰੁ ਕਬਾਂ ਕਰੇਨ । ਵਲ ਬਰਨਹੁ ਇਨਕੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ 
ਤੇ ਪੁਨ ਲਗੇ ਸੁਨਾਵਨਿ। “ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਗੰਹ ਜੇ ਪਾਵਨ॥੪੬॥ਜਥਾ ਕੁ੫ 
ਕੀ ਖੇਤੀ ਹੋਇ । ਸੀਚਤਿ ਨੀਰ ਹਰੀ ਕਰਿ ਸੋਇ। ਸ਼ੀਘ ਪਕਾਇ ਸਦਨ 
ਮਹਿ ਆਨਹਿ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੇ ਸੁਖ ਭੌਗਨ ਠਾਨਹਿ ॥੪੭॥ ਖੇਤ ਸਮੀ੫ 
ਅਪਰ ਜੇ ਹੋਇ। ਤਹਿੰ ਭੀ ਪਹੁੰਚਿ ਸਕਹਿ ਜਲ ਸੋਇ। ਦਰ ਖੇਤ ਕੋ ੫੨ੰ- 
ਚਤਿ ਨਾਂਹਿਤਿਮ ਫਲ ਸੁਨਹਿ ਸ਼੍ਰਵਨ ਕੇ ਮਾਂਹਿ ॥੪੮॥ ਕਰਨਿ 
ਮੇਘ ਕੀ ਬਰਖਾਂ । ਬਰਖੇ ਜਲ ਹਇ ਜੀਵਨ ਹਰਖਾ£ ਖੇਤੀ ਜਹਿੰ ਕਹਿ 
ਹਰੀਅਲ ਹੋਵੇ । ਸਾਬਤ ਦਾਨੋ ਤਿਨ ਮਹਿੰ ਜੋਵੈ' ॥੪੯॥ ਸਨਹ ਬਿਸਾਲ 
ਕਬ ਕੋ ਫਲ ਹੈ । ਬਰੀ ਲਾਗਿ ਜਿਮ ਬਰਖਤ ਜਲ ਹੈ। ਥਿਮਕ ਬਿਮਕ 
ਬੂੰਦੈਂ ਜੇ ਪਰਿਗੀ। ਸਭਿ ਅਪਨੇ ਮਹਿ ਧਰਨੀ ਧਰਿਹੀ।੫੦।ਬਾਦ“ ਨ ਜਾਤਿ 

___ "ਦੈਤ ਦੀ ਢੁਬਿਧਾ । (ਆਪ) ਤੌਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਚੋ । "ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ । "ਦੇਖੇ । “ਬਿਅਰਥ । 
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ਪਰਹਿ ਜਲ ਜੋਇ। ਖੇਤੀ ਕੋ ਸੁਖਦਾਯਕ ਸੋਇ । ਤੈਸੇ ਸਮਝਵਾਨ ਸਿਖ 

ਜੇਈ।ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੇਈ॥੫੧॥ਸੁਨਹਿ ਮਮੋਛੀ"ਹਿਰਦੇ ਧਾਗੰਹ। 

ਗਨਨਿ ਬਧਾਇ ਬਿਕਾਰ ਨਿਕਾਰਹਿ । ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਹਿ ਨਿਰਨੇ ਕਰੈ । 

ਆਤਮ ਗਕਾਨ ਭਲੇ ਉਰਧਰੈ॥੫੨॥ਕਬਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੋਨਹੁ ਮਿਲੋ ਸ਼ੋਭਾ 
ਪਾਵੜਿ ਅਤਿ ਹੀ ਭਲੋ । ਕਥਾ ਬਧਾਵੈ ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ'।ਕਿਰਤਨ ਸੁਨਤੇ 
ਸਧਿ ਹਇ ਆਤਮ ॥ ੫੩॥ ਜਬਹਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਹਿ ਭਲੋਰਾ । ਹਰਖ 

ਬਧਾਵਹਿ ਬਹੁ ਮਨ ਕੋਰਾ। ਜਥਾ ਮਾਤ ਪੁੱਤ੍ਰਨਿ ਤੇ ਛਾਜੈਂ"। ਤਬਾਂ ਕਥਾ 

ਕਿਰਤਨ ਤੇ ਰਾਜੈ ॥੫੪॥ ਜਿਮ ਪੁੱਤਨਿ ਕੋ ਪਾਲੰਹ ਮਾਂਤਾ । ਤਥਾ ਕਥਾ 

_ਕਿਰਤਨ ਹਰਖਾਤਾ” । ਸੁਨਿ ਬੋਲੋ ਸਿਖ “ਹਮੈ ਬਤਾਵਹ । ਸੁਤ ਜਨਨੀ” 

ਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਨਾਵਹੁ॥੫੫॥ਕਿਰਤਨ ਪਿਤਾ ਕਥਾਪਤਿ ਕੌਨ।ਸੋ ਭੀ ਬਰਨ 

_ਰੋਯਹੁ ਜੌਨ । ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ “ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਛਾਨਹੁ । ਕਬਾਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿ 
ਠਾਨਹੁ॥੫੬.ਪ੍ਰੇਮ ਹੁਏ ਸ਼ੌਭਤਿ ਹੈਂ ਦੋਇਜਿਸਤੇ ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਹੈਂਇ' । 
ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦੈ ਉਪਦੇਸ਼ । ਕਿਰਤਨ ਲਾਗੇ ਕਰਨਿ ਹਮੇਸ਼ ॥੫੭॥ 
ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਗਾਵੈਂ । ਨਹੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕੋਇ ਉਠਾਵੈਂ।ਪਰਾਲਬਧ 
ਲਹਿ ਜੈ ਕਛੂ ਪਇ। ਗਯਾ ਵਹਿ ਕੀ ਸੇ ਨਿਤ 

ਭਾਉ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਦੇਤਿ।ਕਰਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨਆਪਨੀ ਲੇਤਿ।ਕਿਰਤਨਕਰਤਿ 

ਰਹੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ । ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਹਿ ਪਦ ਅਭਿਰਾਮ ॥ ੫੯ ॥ ੪੪ ੩ ਭਰ ਪ੍ਰ੪ 
ਸੂਰਜ ਰਿ? ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਨੇ “ਸਿਖਨਿ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਚਤਰ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ ।। ੫੪ ॥ ਰ 

ਰ ੫੫ [ਰੰਗ ਨਾਉ ਅਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪੂਤਿ ਉਪਦੇਸ਼] । ਰ 

ਦੌਹਰਾ॥ਰੀਗੁ ਨਾਉ ਸਹਿਗਲਾ ਰਾਮਾ ਧਰਮਾ ਔਗ ਪੰਚਮ ਉੱਦਾ ਜਾਨੀਏ 
ਮਿਲਿ ਕੈ ਹਇ ਇਕ ਠੌਗ।੧॥ਰੌਪ੬॥ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਪਰਕਰਿ ਸ਼ਰਨੀ 

। ਚੈਦਨ ਕਰਿਕੈ ਬਿਨਤੀ ਬਰਨੀ" । ਹਇ ਕਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਗੁਰ ਪਾਸ । 

ਇਕ ਦਿਨ ਕਰੜਿ ਭਏ ਅਰਦਾਸ ॥੨॥ “ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਮੁਨੀ ਅਵਤਾਰ । 

ਪੈਡਿਤ ਗਕਾਨੀ ਭਏ ਹਜ਼ਾਰ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਭਾਖਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਨੰਤ । ਖੋਜਿ 
ਰਹੇ ਨਹਿੰ ਪਾਯਹੁ ਅੰਤ ॥੩॥ ਬ੍ਰਹਮ ਜੁ ਕਹੈ ਸੱਚਿਦਾ ਨੰਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਸੋ ਰੂਪ ਮੁਕੰਦ । ਬ੍ਹਮ ਅਵਤਾਰ ਕਰੈ ਬੱਖਕਾਤ” । ਜਾਨੇ ਪਰੇ ਸਭਿਨਿ 

੧੭੫ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਸ਼ਨਾ । ਫਲ । ₹ਫਬਦੀ ਹੈ । “ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ । “ਨਿਭਾਵਣ । 

#ਕਹੀ। ਪੁਗਟ। 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੨੧੬੨) _ _ਰਾਸਿ੩।ਅੰਸੂ੫੫_ 
ਸਾਖਯਾਤ" ॥ ੪ ॥ ਸੋ ਤੋ ਅੰਤ ਜਾਨਤੇ ਹੋਇ । ਅਪਨੋ ਅੰਤ ਲਖੇ ਸਭਿ 
ਕੋਇ। ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸਨਿ ਸੈਸੈ ਐਸੇ। ਉੱਤਰ ਦਿਯੋ ਤਿਨੋ ਕਹ ਤੈਸੇ ॥ 
੫॥ “ਆਦਿ ਅੰਤ ਬ੍ਹਮ ਕੀ ਜੇ ਹੋਇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਚਰਤਿ ਸੋਇ। 
ਜਿਸਕੈ ਕਬਹੂੰ ਆਦਿ ਨ ਅੰਤ । ਕਹਿਬੋ ਤਿਸ ਕੋ ਬਨਹਿ ਬਿਅੰਤ ॥ ੬ ॥ 
ਜੇਸੇ ਬੇਦ ਨਰਾਇਨ _ਸ੍ਰਾਸਬਰਨਨ ਕਰਯੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਛ ਤਾਸ'।ਮਧਸੂਦਨ" 
ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਘ। ਭਯੋ ਨਿਗਠ ਤੇ ਸਗਨ ਅਠੁ੫॥੭॥ ਤਿਨਟਂ ਬੇਦ ਮਹਿ 
ਕਹੈ ਬਿਅੰਤ । ਹੁਤੀ ਜਿ ਕਹਿਤੇ ਆਦਿ ਰ ਅੰਤ।ਕਹਿਨ ਬਿਅੰਤ ਅੰਤ 
ਇਹ ਜਾਨਹੁ।ਅਪਰ ਨ ਸੈਸੈ ਕੈਸੇਆਨਹ।੮॥ਤੁਮ ਅਬ ਬ੍ਹਮ ਲਖਹੁ ਸਭਿ 
ਮਾਂਹਿ। ਨਭ£ਸਮ ਸਾਰੇ ਖੰਡਿਤ ਨਾਂਹਿ?ਸਿੱਖਨਿ ਸੌਂ ਅਬਿ ਭਾਉ ਕਰੀਜੈ। 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁੱਖ ਜਾਪ ਜਪੀਜੈ॥੯॥ ਕਿਹ ਸੋਂ ਦੋਹ ਨਹੇ' ਮਨ ਠਾਨਹੁਏਕ 
ਬ੍ਰਹਮ ਕੌ ਰੂਪ ਪਛਾਨਹੁ। ਇਸ ਤੇ ਹੁਇ ਤੁਮਰੋ ਕੱਲਯਾਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਦਾ ਬੈਧਨ ਗਾਨਿ'॥੧੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨਿਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਗੇ ਸਿਮਰਨਿ 
ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼/ਸੇਵਤਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ _ਭਗਵੈਤ/ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਯੋ ਪਰਮਪਦ ਅੰਤ'॥ 

_੧੧॥ __ਵਿਰਣਾ ਸੂਦਰ ਭੋਲ ਜੱਟੂ। ਬੇਤਾਂਅਪਰ ਮਿਲਜੋ ਸੈਗ ਭੱਟੂ । 
ਪੰਡਿਤ ਹੁਤੋ ਤਿਵਾੜੀ"ਸਾਗੇਮਿਲਿ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨਦਾਾਰੇ।੧੨॥ਪਿਖਿ 
ਕਰਿ ਨਮੋ ਕਰੀ ਤਕ ਸ਼ਰਨੀ । ਪੁਨ ਅਰਦਾਸ ਆਪਨੀ ਬਰਨ । “ਗੁਰੁ 
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਨ !। ਹਮ ਗਮਨੇ'" ਗੈਗਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ॥੧੩॥ ਤਹਾਂ 
ਸਮਾਜ'ਪੰਡਿਤਨਿ ਮਿਲਜੋ। ਏਵਿ ਪ੍ਸੋਗ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਚਲਨੋ। ਕਹਨਿ 
ਲਗੇ-ਭੇ ਗਨ ਅਵਤਾਰ।ਸਰ,ਸਿਧਿ, ਸਾਦਿਕ ਭਦੇ ਹਜ਼ਾਰ॥੧੪॥ ਭਏ 
ਅਸੈਖ""ਸੁ ਕਹੈਂ ਪੁਰਾਨ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਨਿ । ਸ਼ ਨਾਨਕ 
ਸਗ ਭਏ ਬਿਸਾਲ"।ਕਰਯੋ ਆਪਨੇ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ॥੧੫॥ ਤਿਨ ਕੋ ਗੁਰੂ 
ਭਯੋ ਹੈ ਕੌਨਊ। ਜਿਹ'ਉਪਦੇਸ਼ ਲੀਯੋ ਕਹੁ ਤੌਨ"? ਜਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ 
ਅਵਤਾਗਤਿਨਕੇ ਮਤਿ ਮਹਿ ਲੋਕ ਅਪਾਰ-॥੧੬॥ਸਭਿ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਸਨਿ 
ਕਾਰ ਕਾਨ।ਹਮ ਸਿੱਖਨਿ ਤਬਿ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ।-ਇਹ ਸੁਧ ਨਹਿ ਕਿਸਕੋ 

੧ਪ੍ਰਗਟ । “ਭਾਵ ਗਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅੱਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਸਣ ।੧(ਵੇਵਂ ਨੇ) 
ਕੁਲਕ ਤਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ _ਵਰਰਨ ਕਾਂਤ ਹੈ । “ਇਸ਼ਨੰ । “ਜੇ ਆਦ ਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ । 
ਅਕਾਸ਼ । “ਊਣਾ ਲਹੀ' । "ਅੰਤ ਨੂੰ। ੯ਜਾਣਨਹਾਰ [ਮੇਸ ਸੈਸ:, ਵੇਤ੍ਹਾ]। “#ਜਾਤ ਹੈ । 
"ਏਸ ਕਰਦਾ ਰ। ਡੋਪ ਤੋਂ “ਭਿਸ ਨੂੰ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰ੧। _ ( ੨੧੬੩ ) ਗਾਸਿ ੩ । ਅਸ ੫੫ 

ਹਮ ਮਾਂਹੀ' । ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਯੋ ਗੁਰੁ ਕੰ ਨਾਂਹੀ ॥੧੭॥ ਅਬਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ 
ਹੈ' ਤਿਸ ਗਾਦੀ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀਨਿ ਅਬਾਦੀ । ਤਿਨ ਤੇ ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਨੀਕੇ ਨਿਰਨੈ । ਪਨ ਸਮੀ੫ ਤਮਰੇ ਹਮ ਬਰਨੈਂ॥੧੮॥ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ 

ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ । “ਸ਼ੀ: ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਏਕੰਕਾਰਾਂ” । ਸੁਰ ਨਰ ਕੀ 
ਗਮਤਾ ਨਹਿੰ ਜਹਾਂ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਗੁਰ ਸਮਝਹਿ ਕਹਾਂ” ॥ ੧੯ ॥ ਤਨ 
ਧਾਰਨਿ ਕੋ ਧਰਮ ਜਿ ਕਹੀਅਹਿ”। ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਲਹੀਅਹਿ' 
ਜਿਸ ਆਗੇਨਿਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯਹ । ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਨਲੇਰ ਚਵਾਯਹੁ! ॥੨੦॥ 

ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਿਨ ਪੁਨਿ ਸੈਸੈ ਕੀਨਾ/ਗੁਰ ਹੁਇ ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ਿ ਜ ਦੀਨਾ । 

ਨਾਮ ਕਹੈਂ-ਗੋ-ਕੋ ਤਮ ਨਾਸ਼ ।-ਰੂ-ਕੇ _ਅਰਥ ਜੁ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼“ ॥ 

੨੧॥ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁਇ ਜਾਇ। ਗੁਰੂ ਕਹੈ ੜਿਹ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ। 

ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਭੇ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਜਨਮਤਿ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਨਿ ਪਾਸ ॥੨੨॥ 
ਲੰਘ ਬਯ ਮਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ ਲਾਗੇ । ਮਾਨਿ ਕਮਾਯਹੁ ਨਰ ਬਡਭਾਗੇ । 

ਇਮ ਜੇ ਬੂਝਹਿੰ ਕਯਾ ਹਮ ਕਹੈਂ । ਇਹ ਭੀ ਤਮ ਤੇ ਉੱਤਰ ਲਹੈ? ॥ 

੨੩॥ ਸਨਿਕੈ ਸ਼ੀ ਅਰਜੋਨ ਬਚ ਭਾਖਾ । “ਇਸ ਪਰ ਸੁਨਹੁ ਤੀਨ ਕੀ 

ਸਾਖਾ। ਮਾਯਾ ਸਵਲ?” ਜ ਏਕੈਕਾਰਾ । ਸਿਰਜਨ ਹਿਤ ਕਹਿ ਓਅੰਕਾਰਾ 
॥੨੪॥ ਪਰਗਟ ਭਏ ਤਬਿ ਦੇਵ ਜੁ ਤੀਨ । ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਪ੍ਰਥੀਨ , 
। ਤਿਨ ਤੀਨਹ ਕੋ; ਕੌ ਗੁਰ ਭਯੋ ?॥ਸੁਨੀ ਤਿਵਾੜੀ ਉੱਤਰ ਦਯੋ ॥੨੫॥ ਰ੍ 
ਬ੍ਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਦੋਨਹੁ ਮਿਲਿ ਜਾਇ । ਕਰਯੋ ਬਿਸ਼ਨੁ ਕੌ ਗੁਰ ਹਰਖਾਇ। 
ਬਹੁਰ ਬਿਸ਼ਨੁ ਉਰ ਬਿਖੈ ਬਿਚਾਰਾ । ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੌ ਗੁਰ ਨਿਜਧਾਰਾ॥੨੬॥ 
ਸ਼ਿਵਜੀ ਧਗੰਹ ਬਿਸ਼ਨ ਕੋ ਧਯਾਨ । ਬਿਸ਼ਨੁ ਕਰੇ ਸ਼ਿਵ ਕੌ ਸੁਖ ਮਾਨਿ । 

ਯਾਂਤੇ ਸਤਿ ਗੁਨ ਤਮ ਗੁਨ ਰੈਗ। ਭਏ ਬਿਪਰਜੇ ਦੋਨਹੁੰ ਅੰਗ ॥੨੭॥ 

੧ਸਾੜੇ ਵਿਚੋਂ । "ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਗੁਠੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ । “ਸਤਿਰਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੈ' 
ਸਮਬ ਸ਼ਕਦੇ ਹਨ (ਸੇ ਸੁਰਨਰ) । ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਦਾ ( ਗੁਰ ਧਾਰਨਾ) ਜੇ ਧਰਮ ਕਹਿਆਂ 

ਜਾਵੇ । “ਹੋ” ਦੇ ਅਰਬ ਤਮ(ਛਅੰ ਹੇਰਾ) ਨਾਸ਼  `-_-! 2ੈ?"੫੯੯ ,< ਉਡ 

#ਕਹਾਣੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ । “ਮਾਯ ਸਹਿਤ । 'ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ (ਦੇ ਹੈਗ) ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ । 
#ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਢ “ਏਕਕਾਰ ੫੯ ਤੋ ਅਰੇ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈਂ= 

ਟੁਥਕੀ ਲਾਇ ਬੇਂਈ ਮਹਿ ਗਏ । ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਤਹਿੰ ਸੋਵਤਿ ਦੂੰ ਦਈ 
ਦਿਫ਼ਾਵਾ । ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਹੁ ਮਨ ਭਾਵਾਂ ॥ ੧੯ ॥ ਸੈ ਜਗ ਮਹਿੰ 
ਜਿਨਿ ਜਖਿਓ ਸੇ ਪੀਰ ਉਤਤਤੇ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਲ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੬੪) ਗਾਸਿ ੩ / ਅੰਸੂ ੫੫. 
ਸਤਿ ਗੁਨ ਉੱਜਲ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਧਰਯੋ। ਤਮ ਗਨ ਸਯਾਮ ਵਿਸ਼ਨੁ ਜੀ 
ਕਰਯੋ”। ਸਨਿ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਬੀਨ । “ਜਬਹਿ ਬਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਗੁਰ 
ਕੀਨਿ॥੨੮॥ਤਬਿ ਹੀ ਹੋਯੋ ਗੜਾਨ ਸਰ੫ । ਕੈ ਆਰੇ ਹੀ ਹੁੜੋ ਅਨੂਪ ?? 
ਕਹਜੋ ਤਿਵਾੜੀ “ਪੁਕੁ ਭਗਵਾਨ" । ਹੁਤੋ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਗਕਾਨ ਨਿਧਾਨ ॥ 

੨੯॥ ਜਗ ਕੀ ਕਰਨਿ ਮਿ੍ਜਾਦਾ ਕਾਰਨ । ਬਿਸ਼ਨੁ ਕਰੱੜਾਸ਼ਿਵ ਕੋ ਗਰ 
ਧਾਰਨਿ? । ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਹਿ “ਡਿਮ ਤੁਮ ਜਾਨੋ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਲਾਕ ਜਗ ਗੁਦ 
ਮਹਾਨੋ॥੩੦॥ ਸੁਯੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਖਿਏ । ਤਨ ਮਿਹਜਾਦਾ ਧਾਗਤ 
ਭਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੌ ਗੁਰੁ ਸਥਪਿ । ਜੋੜਿ ਜਗਾਈ ਅਪਨੀ ਆਪਨ ॥ 
੩੧ ॥ ਯਾਂਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰ ਮਹਿੰ ਧਰੋ । ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨ੍ਰਿਬਾਹਿਨ ਕਰੋ । 
ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਲਹੋ ਅਨੰਦ । ਜੀਤਹ ਸਕਲ ਬਿਕਾਰ ਬਿਲੈਦ” ॥ 
੩੨॥ ਸਨਿ ਗੁਰ ਬਾਕ ਹਰਖ ਕੌ ਧਾਰਾ । ਉਰ ਸੈਸੈ ਗਨ ਕੋ ਠਿਰਵਾਰਾ । 
ਸੇਵਾ ਕਰਤਿ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ।ਹਰੀ ਅਬਿੱਦਯਾ ਦੁਖਦਾ ਉਰ ਕੀ ॥੩੩॥ 

ਡੱਲਾ ਅਪਰ ਭਗੀਰਬ ਜਾਪੂ। ਚੌਥੇ ਨਿਵਲਾ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਆਪੁ। 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ । ਕਰ ਜੋਰਤ ਪਦ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ॥੩੪॥ 
ਬਹਰੋ ਕਰੀ ਅੱਗ ਅਰਦਾਸਿ। “ਹਮ ਉਰ ਸੋਸੇ ਦੇਹ ਬਿਨਾਸ਼। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਪ੍ਰਨ ਅਵਤਾਰ । ਭਗਤ ਸਰੂਪ ਧਰਜਮੋ ਕਰਤਾਰ॥ ੩੫ ॥ ਕੰ ਉਪਾਸਨਾ 
ਮੁੱਖਕ ਬਤਾਈ?ਨਿਰਗੁਨ ਕੈ” ਸਰਗਨ ਕੀ ਗਾਈ/ਕਿਮ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਪਨੋ 
ਪਗਰਾਯੋ ?। ਬਹੁ ਸਿੱਖਨਿ ਕੌ ਪੰਥ ੩ਤਾਯੋ? ॥੩੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ 
ਸਮਤਿ ਬਤਾਈ । “ਨਿੱਸ਼ਵਲ ਅਸ ਸੈਦੇਹਿ ਉਠਾਈ । ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ 
ਤੋਂ ਦਇ ਕਹੀਅਹ । ਜੋ ਦਿਨ ਬਿਖ ਭੇਦ ਕੁਛ ਲਹੀਅੰਹ ॥ ੩੭ ॥ 

ਰ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ॥ ਸਲੋਕ । 

_ਸ਼ਰਰ/ਨ ਨਿਰਗੁਨ ਲਿਹੈਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆ ਨ ਬਾਜੀ 
ਲਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀਫਿਰਿ ਜਪਿ॥ ੧ । ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ । 

“ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ । "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹਨ । “ਸੁਤੇ ਪੂਕਾਸ਼ । 
ਵਆਬਵ। । 

"ਕਵਿ ਜੀ ਦ। ਸਿੱਧਾਂਤ ਉਹੀ ਗੁਰ ਸਿੱਧਾੰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਦੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ 
ਅਕਾਲ' ਪੁਰਖ ਸੀ, ਜੋਸਿਧਾਂੜ ਗੁਰੂ ਨਾਲਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹ! ਹੈ “ਅਪਰੰਪਰ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ।। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ 
ਦਿਸ਼ਫਾਂਫ਼ ਮਾਤ ਵਰੁਤੇ ਹਨ । 



ਮੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਘ ਸੂਰਜ। ( ੨੧੬੫) ਹਸਿ ੩ । ਅੰਸ[ ੫੫ 

ਰੌਂਪਈ ॥ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਕਰਿਕੈ । ਸਗੁਨ ਸਰੂਪ ਆਪਨ 

ਧਰਿਕੈ। ਜਗ ਕੀ ਸਕਲ ਮ੍ਰਿਜਾਦ ਕਰਾਂਵਹਿ । ਸਭਿ ਕੀ ਪਾਲਨ” 

ਕਹਿ ਜੀਵਾਵਹਿ॥ ੩੮ ॥ ਯੰਰ ਅਵਤਾਰਨਿ_ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਨਾਂਸਹਿ । 

ਸਖ ਸੈਤਨਿ ਕੇ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿ । ਪੁਨ ਸੋਈ ਨਿਰਇੱਛਤ ਹੋਇ। 

ਨਿਰਗੁਣ ਬਨਹਿ ਅਕਾਰ ਸੁ ਖੋਇ ॥ ੩੯ ॥ ਜਥਾ ਹੋਇ ਮਹਿਪਾਲਕ 

ਦੇਕ। ਜਬਿ ਇੱਛਾ ਕੌ ਧਰਹਿ ਬਿਬੇਕ । ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਕੌ ਪਹਿਗੰਹ 

ਤਨ ਹੈਂ । ਬੈਠਹਿ ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਮੁਦਿ'ਮਨ ਮੈਂ ॥ ੪੦ ॥ ਨਿਜ ਇੱਛਾ ਜਥਿ 

ਤਜਿਬੇ ਧਰੈ । ਸ਼ਸਤ ਵਸਤ੍ਰ ਤਨ ਤੇ ਪਰਹਰੈ । ਹੋਇ ਇਕਾਕੀ ਸਿਹਜਾ 

ਸੋਫੋ। ਤਬ ਤਿਸ ਕੌ ਨ ਬਿਲੋਚਨ ਜੋਵੈ!॥ ੪੧॥ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਢਿਗ 

ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਨਿ । ਲੋਹਿ ਨਾਮ ਬਹੁ ਸਜਸੁ ਉਚਾਂਰਨਿ । ਜੇ ਨ੍ਰਿਪ ਸਭਾ 

ਮਾਹਿ ਕੈ ਅੰਤਰਸਨਹਿ ਪੁਕਾਰਨਿ ਸੁਜਸੁ ਨਿਰੌਤਰ॥੪੨॥ ਦੋਨਹੁ ਬਲ 

ਤੇ ਕਰਹਿ ਸਹਾਇ। ਸਗਰੇ ਸੈਕਟ ਕੌ ਬਿਨਸਾਇ । ਤਿਮ ਸ਼੍ਰ ਨਾਨਕ 

ਪੁੰਬ ਬਤਾਯੋ । ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਮ ਦੁਹਨਿ ਦਿਸ਼ਿ ਭਾ੧॥੪੩॥ ਅਪਨੇ ਨਾਮ 

ਸਗਨ ਜੇ ਸੁਨਹਿ । ਹੋਹ ਸਹਾਇਕ ਮੈਕਟ ਹਨਹਿ। ਸੱਤਿਨਾਮ ਜਾਪਕ' 

ਨਰ ਜਾਨਿ । ਨਿਰਗਨ ਕੌ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹਇ ਗੜਾਨ॥੪੪॥ਦੋਹਰਾ॥ ਨਿਰਗੁਠ 

ਸਗਣ ਉਪਾਸਨਾ ਦੈ ਤੇ ਜਾਨਿ ਮਹਾਨ”। ਨਿਸਿ ਦਿਨ ਕਰਨ ਉਪਾਂ- 

ਸਨ ਸਤਿਨਾਮ ਕੀ ਮਾਨਿ ॥ ੪੫॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜੈਸੇ ਰਾਮਚੇਦ ਸਮਰੱਥ । 

ਭਤਰਨਿ ਚਹਿ ਸਾਂਗਰ ਕੇ ਪੱਥ” । ਜੇਕਰਿ ਚਹੈ ਸੁਕਾਵਹਿ ਜਲ ਕੋਉਲੀ- 

ਘਹਿ ਪਾਰ ਲਏ ਕਪਿ ਦਲ ਕੋ॥੪੬॥ਤਉ ਬਿਚਾਰਨਿ ਐਸੇ ਕਰੇ ।-ਹਮ
 

ਕੌ ਮਿਲਿ ਥੋਰੇ ਨਿਸਤਰੈ । ਨਾਮ ਜਪੈ ਬਹੁ ਕੌ ਕਲਮਾਨ-।ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ 

ਕੀਨ ਮਹਾਨ॥੪੭॥ਸਰਵਰ ਪਰਗਿਰਵਰ ਧਰਿ ਭਾਰੇਤਰੁਵਰਕੇ ਪਾਤਨਿ£ 

ਸਮ ਤਾਰੇੱ।ਲਿਖਯੋ ਨਾਮ ਤਿਨ ਪਰ ਸੁ ਜਨਾਯੋ। ਸਰਗੁਨ ਤੋ ਬਡ ਨਾਮ 

ਸਹਾਯੋ ॥੪੮॥ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਬ ਸਰੀਰਨਿ ਮਾਂਹੀ । ਸਤਿ ਚੇਤਨ ਆਨਦ 

੧ਪ੍ਸ਼ਰਨਨ। ਕਰਕੇ । “ਅਨੰਦ ਹੋਕੇ । <ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਲਹੀ' ਦੇਖੀਦਾ । “ਸਤਾ ਵਿਚ ਹੋਂਵੇ ਅਥਵਾ 

(ਮਹਿਲਾਂ) ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ । “ਜਪਣੇ ਵਾਲਾ । #ਸੇਸ਼ਟ । ਰਸਤੇ ! ਦਬਾਂਦਗੀ ਦੀ ਵੌਜ 

ਨੂੰ । ੯ਪਤਿਆੰ ਵੀਰ । 
"ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬਾਰਧ ਦੇ ਅਧੜਾਯ ੧ ਅੰਕ ੫੮ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਗਲ 

ਫਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਆ ਦੁਕੀਆਂ ਹਨ । 



__ਪ| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।____ (੨7੬੬) __ਰਾਸਿਤ।ਅਸ੫੫. 
ਬਿਨ ਨਾਂਹੀ। ਅੰਤਰ ਬਹਿਰ ਨਿਰੈਤਰ ਬਯਾਂਪਨੋ।ਜਾਹਿੰ ਨਰਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨ 
ਜਾਂਪ੧'॥੪੯॥ਜਿਨ ਸਤਿਨਾਮ ਜਪਜੋ ਕਰਿ ਪ੍ਰੰਮ । ਅੰਤਹਿਕਰਣ ਬਿਮਲ 
ਤਿਨ ਛੇਮ। ਸਿਮਰੰਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਆਤਮ ਗਕਾਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੌ ਬੈਧਨ 
ਹਾਨ ॥੫੦॥ਯਾਂਤੇ ਨਰਗੁਣ ਤੇ ਸਤਿਨ ਮਹਹ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਖ,ਭਜਿ ਆਠੋ ਜਾਮ॥ 
ਸੁਨ ਸਿੱਖਿਨਿ ਗੁਰ ਸੋਗ ਬਖਾਨਾ।/ਸਾਗਰ ਫਾਂਧ ਗਯੋ ਹਨਮਾਨਾ॥੫੧॥ 
ਨਾਮ ਅਲੰਬੇ ਅਪਰ ਨੇ ਲੀਨਿਪਲ ਪਰ ਕਪਿ ਦਲ"ਉਲੇਂਘਨਿ ਕੀਨਿ। 
ਸੋ" ਨਜ ਬਲ ਤੇ ਕੂਦ ਗਯੋ ਹੈ। ਸੁਧਿ ਦੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸੇਨ ਕਯੋ ਹੈ੫੨॥ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਪੁਨਿ ਸੁਨਤਿ ਬਖਾਨਾ।(ਸਿਮਰਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਨੁਮਾਨ। ਬਹਰ 
ਮੁੱਦਕਾ ਲਈ ਪਯਾਨਾਂ।ਤਿਸ ਪਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭਿ ਜਾਨਾ॥੫੩॥ ਨਾਮ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਰ ਪੰਰ ਗਯੋ । ਕੁਛ ਬਿਖਾਦ ਤਨ ਹੋਤਿ ਨ ਕਯੋ”ਂ।ਯਾਂਤੇ ਨਾਮ 
ਮਹਾਤਮ ਭਾਰੋ। ਸਿਮਰਿ ਤਰੈ ਜਗ ਸਿੰਧ ਮੁਖਾਰੋ॥੫੪॥ਤਿਮ ਜਾਨਹੁ ਜੋ ਹੈ 
ਬ੍ਹਮ ਗਯਾਨੰ॥ਜਗ ਸਾਗਰ ਉਲੰਘਹਹ ਬਲ ਠਾਨੀ। ਬਿਰਲੇ ਨਰ ਹੋਵਤਿ 
ਹੈਂ ਐਸੇਹਨੂ ਮਾਨ ਕਪਿ ਦਲ ਮਹਿੰ ਜੇਸ॥੫੫॥ਨਾਮ ਸੇਤੁ” ਪਰ ਨਿਰਬਲ 
ਬਲੰ॥ਰੁਜੀ,ਲੰਗਰੇ,ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਭਲੀ।ਸਨੇ ਸਨੇ ਪਰਿ ਪਾਰ ਸੁਖਾਰੇ। ਬਿਨਾ 
ਜਤਨ;ਆਨੰਦ ਉਰ ਧਾਰੇ॥੫੬॥ਨਿਰਸ ਬਿਸ਼ੇ ਸਭਿ'ਤੇ ਮਨ ਹੋਇ।ਬਹਮ 
ਗਯਾਨ ਅੱਭਯਾਸੀ ਕੋਇ' । ਯਾਂਤੇ ਲਖਹੁ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਕੁ ਸ਼ਰਨੀ । ਸਿਮ- 
ਗੰਹੇ ਨਾਮ ਸੁਗਮ ਸੂਖ ਕਰਨੀ॥ ੫੭ ॥ ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਮੂਢ ਸੁਜਾਨ । ਪਾਰ 
ਪਗੰਹੇ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਮਹਾਨ।ਯਾਂਤੇ ਤੁਮ ਸਿਮਰਹ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਹੀਅਹਿ 
ਸਤਿਸੇਗਤ ਕੀ ਸ਼ਾਮ”॥੫੮॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਯੋ । ਗੁਰ ਕੀ 
ਸ਼ਗੰਨ ਰਹੇ ਸੁਖ ਪਾਯੋ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇਕ ਚਿਤ ਸੁਨ।ਹੁਇ ਇਕੋਤ 
ਭਾਵੇ ਸਾਰੇ ਸਗੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਹੁਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਸਤ ਚੇਤਨ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਕੇ, ਪਰ ਕਿਰ 
ਸਾਹੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ । “ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਰਨਾਂ 
ਨ ਲੀਤਾ । 'ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਲ । “ਗਾਵ ਹਨੂਮਾਨ । 'ਮੁੰਦ) ਲੈਕੇ ਗਿਆ । #ਨਮ ਸੀ (ਇਹ) 
ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । “ਪੁਲ । ਦਸਾਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋ ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ । ੯ਕੋਈ ਦਾ ਹੈ । 

"ਕਵਿ ਜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਿਤ! ਵਿਚ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਆਯਣ ਦ। ਤਰਜਮਾ ਕਰਨੇ 
ਵਾਲ ਬੀ ਹਨ, ਰਾਮਾਯੋਣ ਦੇ ਪੂਮਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿੰਮਾਂ ਦੇ 
% ਅਰ... ਹਾ ਉਆ ਅਸੂਲ ਹੈ ਪੂੜਿਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਆਯਣ 
ਦੇ ਨੂੰ ਬੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਲਦੱਂਢ ਕਵਿ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣੇ ਅਸੂਲ-ਨ%-ਨੂੰ 
ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੨੧੬੭) ਰਾਸਿ ੩ । ਅਸੂ ੫੬. 

ਤਬ“ਹਰਿ ਹਰਿ? ਭਨੈ॥੫੯॥ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੌ ਸੇਵੱਤ ਰਹੈਂ । ਅੰਤ ਕਾਲ 

ਮਹਿ ਸਧ ਪਦ ਲਹੈਂ । ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਭਿ ਸੁਖਦਾਨੀ । ਬਡੇ ਭਾਗ ਜਿਨ 

ਤਿਨਹ ਕਮਾਨੀ ॥੬੦॥ ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਰਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿੰਏ ਤ੍ਿਤਿਯ 
ਰਾਸੇ “ਸਿੱਖਨਿ! ਰ 

_ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚ ਪੰਚਾਸਮੇ ਅੱਸ ॥ ੫੫ ॥ 
4੬. [ਮੂਲਾ ਸੂਜਾ ਆ ਦ ਸਿੱਖਾਂ ਪਤਿ ਉਪਦੇਡ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਮੂਲ/', ਸੂਜਾ" ਧਾਵੰਟੋ”; ਚੈਦ' ਚੌੜੜ” ਆਸ। ਰਾਮਦਾਸ" ਤੱ ਡਾ- 
ਰੀਆਬਾਲਾ';ਸਾਂਈਦਾਸ'॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਖਸ਼ਟਮਿਲੇਸ੍ਰੀਅਰਜਨ ਪਾਸ/ਪਗ 

ਬੈਦਨ ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ । “ਗੁਰੁ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਿ ਪ੍ਰਾਨੀ । ਕਰਮ 

ਕਰਤਿ ਦੈ ਬਿਧਿ ਸਭਿ ਜਾਨੀ ॥੨॥ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਢਿਗ ਸਭਿ ਕੋਇ । 
ਪਾਪ ਪੰਨ ਕੋ ਲੇਖਾ ਹੋਇਵਲ ਦੁਨਹਨਿ ਕੇ ਨਜਾਰੇ ਨਯਾਰੇ ਨਕਿਧਂ ਸ਼ੇਖ 

ਗਕਕਾ 

_ਰਹਿੰ ਦੇ ਫਲ ਵਜਾਹੇ£ ?? ॥੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ ।“ਚਾਰ 

ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ ਕੇ ਸਿਖ ਜਾਨੇ। ਇਕ ਸਹਿਕਾਮ ਕਰਮ ਕੇ ਕਰਤਾ । ਬਿਯ 

ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੋ ਧਰਤਾ॥੪॥ ਕਰਿ ਉਪਾਸਨਾ ੜ੍ਰਿਤੀ ਪਛਾਨ।ਚਤੁਰਬ 

ਬ੍ਹਮ ਗਾਨੀ ਸਿਖ ਜਾਨੋ । ਤੁਮ ਚਾਰਨਿ ਮੈਂ ਬੂਬਹੁ ਕੌਨ“ । ਕਗਹਿੰ 

ਸਨਾਵਨਿ ਜਸ ਗਤਿ ਤੌਨ“॥੫॥ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਭਾਖਯੋਜੇ ਚਾਰਹੁੱ ਮੇਜਮ 

ਬਿਤਾਂਤ ਹੁਇ ਤਬਾਂ ਉਚਾਰਹੁ' । ਗੁਰੂ ਕਹਨਿ ਲਾਗੇ ਤਿਸਕਾਲ । “ਜਿਮ 

ਦਿਕ ਹੋੜਿ ਮਹਾਂ ਮਹਿਪਾਲ॥੬॥ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਜਾ ਤਿਸ ਕੇਰੀ । ਇਕਤੰ 

ਖੇਤੀ ਕਰਹਿ ਘਨੇਰੀ।ਨ੍ਰਿਪ ਕੌ ਨਰ ਤਿਨ ਉਪਰ ਰਹੈ । ਕਰਹਿ ਭਾਵਲੀ” 

ਮਨ ਜਿ ਲਹੈ॥੭॥ਸਦਾ ਮੁਹੱਸਿਲ" ਬੈਣਹਿ ਦਾਨਾ।ਜੇ ਖਯਾਨਤ"' ਕੌ ਕਰੇ 

ਅਜਾਨ। ਦੈਡ ਦੇਹਿ ਰਾਖਹਿ ਚੁਕਸਾਈ। ਹੁਯੋ ਅੰਨ ਸਭਿ ਲੋਹਿ ਬੰਟਾਈ 

॥੮॥ ਦਤੀਏ ਪਣਾ ਲਿਖਾਇ ਚੁਕਾਵੇ। ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਮਹਿ ਨ੍ਰਿਪ ਨਰ ਜਾ 
॥੮॥ ੮੨੯੨ ੪” ੨.--<------=----“ ਡਰ ਡ 

੧੨੧ ਹਨ। “ਜਾਤ ਸੀ । “ਭਾਵ ਸਕਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। “ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 

ਬਾਕੀ ਰਹੇ (ਪਾ੫ ਯਾ ਪੁੰਨ) ਫਲ (ਦੇਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ) [ਪੰਜਾਬੀ=ਵਿਆੜਨਾ=ਲੀਤੀਅੰ 

ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲ ਨਾਲ ਗਿਣ ਗਠਕੇ ਲੋਖਾ ਚਕਾਓਰਾ ] 

``ਗਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾ੫ ਦੇ ਦੁਖ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਅੱਭ ਅੱਡ ਮਿਲਨਗੇ ਕਿ ਪਾਪ ਵਾ 

ਪੁੰਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਹੋਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਹੂ ਉਸਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ । ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੧੬ ਇਸੇ 

ਅੰਮ ਦਾ । “ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ । #ਜੈਸੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । “ਜੇ ਚਾਰੇ ਹਨ (ਉਿਲ੍ਹਾ 

ਦਾ)। "ਲੀ, ਵੰਭਾਈ । €ਵੈੜਾਵਾਂ, [ਅ%:-ਮੁਹੱਸਿਲ=ਉਰਨਹੁਣ ਵਾਲ । ਡਹਸੀਨਨ ਦਾ 

ਸਿਪਾਹੀ ਬੀ ਅਰਬੂ ਹੈ]। ""ਅਮਾਨਤਵਿੱਰ ਦੌਰੀ ਕਰਨੀ । 



਼ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੨੧੬੮) ਰਾਸਿ ੩ । ਲੰਸ ੫੬. 

ਕਰਯੋ ਜ ਹੋਤਿ ਦੇਤਿ ਤਿਸ ਤਾਂਈ। ਅਪਰ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਧਰਹਿ ਨ ਕਾਈ॥ 
੯॥ਤ੍ਤੀਏ ਨਰ ਸੌਗ਼ਾਤੀ ਜਾਨਿਨਿਿਪ ਕੀ ਹਦ ਪਰ ਬਾਸਾ ਥਾਨ'। ਬਾਜੀ 
ਬਾਜ਼ ਆਦਿ ਸੌਗਾਤ । ਭੇਜਹਿ ਨ੍ਰਿਪ ਢਿਗ ਨਿਤ ਹਰਖਾਂਤਿ ॥ ੧੦ ॥ ਬਹ 
ਗਾਂਮਨਿ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੌਤੇ । ਦਰਝ ਲੋਹਿੰ ਸਭਿ ਸਖਿ ਭੋੇਤੇ । ਚੌਥੇ ਮਾਫੀ 

_ਕੌਤਿਕ ਹੋਇਅਪਨੋ ਰਾਜ ਕਰਤਿ ਹੈ' ਸੋਇ॥੧੧॥ ਨਿ੍ਪ ਕੇ ਸੇਗ ਚਢਹਿੰ 
ਜਹਿ ਜਾਇਸਭਿ ਪਰ ਅਪਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇ। ਖਾਣਾ ਅਰ ਦਾਣਾ ਹਇ 
ਜੋਇ । ਲੇਤੇ ਮਹਿਪਾਲਕ ਤੇ ਸੋਇ ॥ ੧੨ ॥ ਲਖਹੁ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਕੁ ਕੀ ਇਮ 
ਜ਼ਾਗਇਕ ਤੋ ਸਹਿਕਾਮੀ ਬ੍ਰਿਤਿ ਧਾਰਿ" । ਕਾਮ ਰੁ ਕੋਧ ਕਰ ਕਹੁ ਲਾਗੇ । 
ਨਜਿ ਕਬਹੂੰ ਹਰਿ ਕੇ ਰਸ ਪਾਗੇ॥ ੧੩ ॥ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਬ੍ਰੱਤ ਜੇ ਕਰਿਹੀਂ। 
ਢਲ ਹੁਇ ਅਮੁਕ ਕਾਮਨਾ ਧਰਿਹੀਂ । ਤਿਨ ਪਰ ਧਰਮਰਾਇ ਕੋ ਝ਼ੌਡ । 
ਨਰਕ ਸਜਾਈ ਲਹੈਂਪ੍ਰਚੇਡ॥੧੪॥ਪੁੰਨ ਪਾਪਵਲ ਭੋਗਹਿਂ ਨਤਾਰੇਕਥਿਸਖ 
ਕਬਿ ਦੁਖ ਲਹੈਂ ਬਿਚਾਰੇ । ਇਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ _ਕਰਮ ਸਭ ਕਰੈ' । ਧਰਮ 
ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਧਰੈ' ॥ ੧੫ ॥ ਪਾਪ ਅਚਾਨਕ ਜੇ ਹਇ ਜਾਇ।ਤਿਨ ਕੋ 
ਲੇਖਾਂ ਕਰਿ ਇਕ ਥਾਇ । ਅਘ ਵਿਆੜ ਕਰਿ ਪੁੰਨ ਜੁ ਸ਼ੇਖ । ਤਿਨ ਕੋ 
ਭੌਗਤਿ ਅਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੧੬ ॥ ਜੇ ਅਘ ਅਧਿਕ ਹੋਇੰ ਤਿਸ ਕੇਰੇ । ਪੈਨ 
ਵਯਾੜ ਅਘ ਤੇ ਦੁਖ ਹੇਰੇ”। ਤਿਨ ਕੇ ਪੌਨ ਹੋਹਿ ਬਲਵਾਨ । ਪਾਪ 
ਨਿਬਲ ਹ੍ਰੇ ਅਸ ਨਰ ਜਾਨਿ॥੧੭॥ਤਿਤੀਏ ਅਹੈਂ ਉਪਾਸਕ ਜੋਇ।ਭਗਤਿ 
ਪਰਾਯਨ ਮਨ ਹੁਇ ਸੋਇ । ਪਾਪ ਨਹੀਂ' ਠਾਨੈ' ਸੋ ਜਾਨਿ । ਹੈਂ ਜਿ ਕਦਾ- 
ਰੱਤ ਅਪ ਅਨਜਾਨਿ“॥ ੧੮॥ ਰਚਿ ਕਰਿ ਧਰਮ ਕਰਹਿ ਹਰਖਾਇਿ । 
ਅਘ ਕੌ ਵਯਾੜ ਸਦ! ਸੁਖ ਪਾਇੰ। ਰਹੈ' ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਪਭੁ ਕੋਰੇ। ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਕੇ ਪਰਗਰ ਵੇਰੇ ॥੧੯॥ ਪਰਾਬਲਧਿ ਬਸਿ ਤੇ ਜੇ ਜਨਸੈਂ। ਭਗਤਿ 
ਕਰਤਿ ਗਯਾਨੀ ਹੁਇ ਮਨ ਮੈਂ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੈਧਨ ਹਾਨੈਂ । ਪਦ 
ਨਿਰਬਾਣ ਮਿਲਹਿ ਤਤ ਜਾਨੈਂਝ।੨੦॥ਇਕ ਸਹਿਕਾਮੀ ਭੁਗਤ ਜਿ ਹੋਇ। 

_ਡਨ ਤਜਿ ਸੁਰਗ ਭੌਗਕਰਿ ਸੋਇ।ਬਹੁਰ ਧਨੀ ਕੇ ਗਿਹ ਤਨ ਧਾਰੈਂ।ਸਤਿ- 

"ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਬਾਂ ਤੇ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਕਾਮਨਾ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।੧ਪੰਨੀਂ _ 
ਨਾਨ) ਪਾਪ ਪੂਹੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਨ ਬਾਕੀ (ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) । ੧(ਪਾਪਾਂ ਵਿਚੋ) ਪੁੰਨ ਪੁਦੇ ਕਰਕੇ _ 
(ਬਾਕੀ ਵਧੇ) ਪਾਪਾਂ ਤੋ' ਦੁੱਖ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । “ਅਨਜਾਣ ਪਨੇ ਵਿਚ । #ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਂ । 



ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਤਘ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੨੧੬੯) ਰਾਸ 3 । ਅੰ8 ੫੬ 
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ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੈ' ॥ ੨੧ ॥ ਮੁਕਤਿ ਲਹੈਂ ਬੰਧਨ ਕੋ 
ਤਯਾਗੈਂ । ਇਕ ਨਿਸ਼ਕਾਂਮ ਭਗਤ ਅਨੁਰਾਗੇਂ । ਪਰਾਲਬਧ ਬਸਿ 
ਜਨਮ ਜਿ ਧਰਤੇ । ਮੈਤਨਿ ਕੇ ਘਰਿ ਮਹਿੰ ਅਵਤਰਿਤੇ ॥ ੨੨॥ ਕਰਤਿ 
ਭਗਤਿ ਲਹਿ ਆਤਮ ਗਯਾਨ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਤਿ ਪੁਨਹੁ ਨਿਰਬਾਨ । ਜਿੰਮ 
ਸੌਗਾਤ ਬਾਜ ਕੌ ਬਾਜੀ । ਇਕ ਪਠਿ ਦੇਤਿ ਰਹਤਿ ਪੁਨ ਰਾਂਜੀ' ॥ ੨੩॥ 
ਤਥਾ ਭਜਨ ਕਰਿ ਸੁਖੀ ਰਹੈਂਤੇ । ਜੇ ਗਕਾਨੀ ਜਗ ਕੂਰ ਲਖੇਤੇ । 
ਤਨ ਅਰੁ ਕਰਮ ਝੂਠ ਸਭਿ ਜਾਨੈ । ਹੈਤਾ ਮਮਤਾ ਕਬਹੁ ਨ ਠਾਨੈਂ ॥੨੪॥ 
ਜਯੋ' ਸਰਜ ਢਿਗ ਤਮ ਨਹਿ ਜਾਇ । ਤਥਾ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕੌ ਨ ਲਿਪਾਇ। 
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਬਿਸਾਲ ਅਨੌਦ। ਨਹਿ ਬਯਾਪੈ ਕਬਿ ਮਨ ਭਨ ਦੰਦ”? ॥ 
੨੫॥ਸਿਖ ਬੁਬੈਖਤਿਨ ਕਰਮ ਮਹਾਨੇ । ਕਿਮ ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਹੋਵਤਿ ਹਾਨੇਊਂ। 
ਗੁਰੁ ਕਹਜੋ “ਸੇਵਕ ਲੇ ਪੁੰਨ । ਨਿੰਦਕ ਅਘ ਲੇ ਜੇ ਦੁਖ ਜੈਨ” ॥ ੨੬ # 
ਬਹਮ ਗਜਾਨੀ ਨਿਰਲੇਪ ਸਦੀਵ । ਨਹਿ ਫਲ ਕਰਮ ਤਿਠਹ ਕੋ ਥੀਵ'% 
ਐਸੇ ਸਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕੇ ਬੈਠ” । ਸਿੱਖਨਿ ਪਾਈ ਹਿਰਦੇ ਚੈਨਾੱਂ ॥ ੨੭॥ 

_ਬਿਸ਼ਨੂ ਹੁਤੋ ਬੀਬੜਾਂ ਜੋਇ । ਸੁੰਦਰ ਮਾਛੀ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਦੋਇ। ਸ੍ਰੀ 
_ ਅਰਜਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ । ਹੋਇ ਦੀਨ ਚਰਨੀ ਲਪਟਾਏ॥੨੮॥ਕ 
ਕਿ “ਹਮਰੋ ਕਰਹ ਉਧਾਰਾਂ । ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਤੁਮਹੋ ਸੁਜਸੁ ਉਦਾਂਰਾ” । । ਸਉ 
ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਵਨਿ ਕੀਨਿ/ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਹੋਇ ਮਨ ਦੀਨ”॥੨੯॥ ਸੁੰਦਰ 
ਬਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਟ ਆਨੈ । ਜਲ ਲਯਾਵਹਿ ਭਰਿ ਦੇਗ ਸਬਾਨੰ । ! 
ਪਿਛਲੀ ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਜਾਗੈ।ਉਠਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ॥੩੦। 
ਜਲ ਤਪੰਤ ਸ਼ਨਾਨ । ਪਗ ਕੀ ਮੋਲ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਹਾਲ । ਗੁਰ ਉਪਦਸ਼ 
ਸੁਨਯੋ ਮਨ ਲਾਇ । ਲਾਗੇ ਸੇਵ ਕਰਨਿ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੨੧ ॥ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਅੰਤ 
ਸਮੈ ਕੱਲਯਾਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੈਧਨ ਹਾਨਿ। ਜੱਟੂ ਭਾਨ੍ਹ ਤ੍ਰਿਤਿਯ 
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ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ (ਸ਼ਖਸ) ਬਾਜ਼ ਅਥਵਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਭੇਜ ਦੇਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ (ਰਾਂਜਪ੍ 
ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦ! ਹੈ । “ਭਾਵ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਦੁਖ । "ਲੈ ਲੈਂਦੇ । “ਪਾ੫ ਲੈੱਦੇ ਹਨ ਦੁਆ 
ਨੂੰ ਪੇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । “ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ' ਹੁੱਦਾ । #ਜਾਤਿ ਦਾ ਨਾਮ । 

“ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੋ ਦੋ ਲਿਖਤੀ 
ਨਸਖਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਵ” ਇਹ ਪਾਠ ਹੈਏ-- 

ਕੰਤ ਨੇ ਅਜ ਐ ਸਾਗਰ । ਅਜ ਐਲ ਜਲ ਅਲਸੀ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੭੦) ਰਾਸਿ੩। ਅੰਸੁ੫੬ _ 

ਨਿਹਾਲ । ਚਤੁਰਥ ਆਇ ਤੀਰਬਾ ਨਾਲੂ ॥ ੩੨॥ ਚੱਦਢੇ ਹੁਤੇ ਜਾਤਿ ਕੇ 

ਚਾਰੋ'। ਚਲਿ ਆਏ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰੋਂ । ਨਮੇ ਕਗੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਾਸ 

ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬੋਲੇ ਅਰਦਾਸ ॥ ੩੩ ॥ “ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਤੁਹਾਰੇ । 

ਬਹ ਬਿਧਿ ਕੇ ਹਮ ਅਰਬ ਬਿਚਾਰੇ-ਕਰੇ ਕਰਾਵੈ ਆਂਪੇ ਆਪਿ । ਮਾਨੁਖ 

_ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਂਹੀ ਹਾਬ-ਂ ॥੩੪॥ __ਪੁਨਾ 
_ਜੋਸਾ ਬੀਜੈ ਨੇ ਲਵੈ ਕਰਮ ਇਹੁ ਖੇਤੁ ॥ ਅਕਿਰਤਘਣਾ ਹਰਿ ਵਿਸਰਿਆ 

ਜੇਨੀ ਭਰਮੇਤ ॥੪॥ _ ਨ 
ਬੌਪਈ ॥ ਜੋ ਪ੍ਭ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਕਰਾਵੈਤੌਂ ਹਮ ਕਰਹਿ ਜਬਾਂ ਮਨ ਭਾਵੇ। 
ਕਯੋਂ ਤਬਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਹਿ ਇਸ ਪਾਨੀ।ਜੇ ਕਰਮਨਿ ਫਲ ਕੁਗਤਹਿਜਾਨ)॥ 
੩੫॥ਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿ ਕਰਮ ਕਰੀਜੈ। ਸ਼ੁਭਕੋ ਧਰਹਿ ਅਸ਼ੁਭ ਤਜਿ ਦੀਜੈ। 
ਕਰੀ ਆਪ ਕੀ ਸਗਰੀ ਬਾਨੀ । ਕਿਸ ਕੋ ਧਰਹਿ' ਸ੍ਰੋਯ ਲਹਿ ਪ੍ਰਾਨ! ॥ 
੧੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬਿ ਉੱਤਰ ਦਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਕਿਯੋ। 
ਗਾਰਨ ਕਰਨਿ ਕੇਰ ਕੱਲਯਾਨ” । ਪਠਹਿ ਕਮਾਵਹਿ ਸੁਨਹਿ ਸੁਜਾਨ ॥ 
੩੭॥ ਅਧਿਕਾਂਰਨਿ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਇ। ਜਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਥਾ ਕਮਾਇ 
। ਸਭਿ ਅਧਿਕਾਰਨਿ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਹੈਂ”। ਗਰਹਣ ਕਹੈ ਜਿਮ ਨਿਜ ਮਤਿ 
ਪਿਖਿ ਹੈ ॥ ੩੮ ॥ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਜੋ ਨਹਿੰ ਰਾਤੇ । ਗ੍ਹਸਤ ਵਸਹਿ 
ਕੈ ਰਾਜ ਕਮਾਤੇ । ਪਾਪ ਰੁ ਪੁੰਨ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਬੇਰ । ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 
ਤੁਕ ਕੇਰ॥੩੯॥ . .! 

ਜੇਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੈਦੜਾ ਖੇਤੁ ॥ [ਾਵ ਮ: ੫ 
ਬੌਪਈ॥ਇਕ ਉਪਾਸਨਾ ਪਰ ਲਲਚਾਏ। ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਹਿ ਮਨਲਾਏ। 
ਸਭਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁ ਬਿਚਾਰੇ।ਇਨ ਸਮ ਤੁਕਕੇ ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੇ॥੪੦॥ 
ਕਰੇ ਕਰਾਵੈ ਆਪੇ ਆਪ। ਮਾਨੂਖ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਂਹੀ ਹਾਬਾਂ । ਦਮ ਨਿਸ਼ਚਾ 
ਜਨ ਹਿਰਦੇ ਧਰੇ। ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਬਰਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰੇ'॥੪੧॥ਤ੍ਰਤੀਏ ਸੱਤਾਂ- 

_ਸੱਤਿ ਬਿਚਾਰਹਿ। ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਨਿਰਨੰ ਧਾਰਹਿ। ਇਨ ਸਮ ਤੁਕ ਕੇ 
ਹਰਨ ਕਰਗੇ। ਦਕੱਲਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ । “ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਗਾਂ ਦੇ 
ਹਨ । “ਪਰਜੇਸ਼ੂਕ ਵਰਤਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । । 

_#ਏਹ ਤੁਗਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਐਉ' ਹਨ:=ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪਿ ॥ 
_ ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛੁ ਲਾਹੀ ਹਾਥਿ ॥ (ਸ੪ਅਜ ੧੪ ੮੫] । ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪ ਆਪਿ ॥ 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ।। [ਸੂਯ ਅ: ੧੨, % ੫ 



`ਬੂਹਮੁ ਦੀਸ ਬੁਹਮ ਲੁਣੀਐ ਏਕ ਈਕੂ ਵਖਾਣੀਐ ॥ [ਬਿਲਾਵਲ 8 ੫ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਦਇੱਤਜਾਦਿਕ ਬਹਤੇ ਅਧਿਕਾਰ॥ ਮੁੱਖਕ ਤੀਨ ਹਮ ਕਰੇ ਉਚ਼ਾਗ 

ਜੈਸੇ ਬੈਦ ਮਹਾਂ ਬੁਧਿਵਾਨ । ਰੋਗੀ ਆਇ ਬਿਨੈ ਬਹੁ ਠਾਨਿ॥੪੩॥ ਨਾੜੀ; 
ਮੂਤਰ ਹੇਰਿ ਰੁਜ ਜਾਨੈ । ਤਿਸ ਪਰ ਬਹੁਰ ਔਸ਼ਧੀ ਠਾਨੈ । ਤੇਸੇ ਗੁਰ ਢਿਗ 
ਸਿਖ ਚਲਿ ਆਵੈ । ਬਚਨ ਕ੍ਰਿਯਾ ਤੇ ਤਿਹਲਖਿ ਪਾਵੈ॥੪੪॥ਜਥਾਂ ਪਿਖੀਹਿੰ 
ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ । ਤਥਾ ਕਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ । ਜੇ ਹਕੀਮ ਲਘ 

ਬਿੱਦਯਾ ਮਤਿ ਮੈਂੱ।ਪਰਖਜੋ ਗਯੋ ਨ ਰਜ ਕਛ ਚਿਤ ਮੈਂ॥੪੫॥ ਰੋਗ ਆਨ 

ਅੰਖਧਿ ਦੇ ਆਨ । ਰੁਜ ਨਹਿ ਜਾਇ ਪ੍ਰਾਨ ਰ੍ਰੈਂ ਹਾਨ । ਭੈਸੇ ਗੁਰ ਕਾਚੋ 
ਅਨਜਾਨਾ । ਸਿਖ ਅਧਿਕਾਰ ਨ ਕਰਹਿ ਪਛਾਨਾਂ ॥੪੬॥ ਤਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਅਯੋਗ ਬਤਾਵੈ। ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਯ” ਮਰਿ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੈ । ਯਾਂਤੇ ਤੁਮ ਉਰ ਲੋਹੁ 
ਝਿਚਾਰੀ । ਭਗਤਿ ਕਰਨ ਕੇ ਹਹੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ॥ ੪੭॥ ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮ- 

ਰਹੁ ਦਿਨ ਰਾਤੀ । ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਸੇਵਹੁ ਭਲਿਕਾਂਤੀ । ਗੁਰ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ 

ਟਹਿਲ ਕਰੀਜੇ । ਉਰ ਹੈਕਾਰ ਬਿਦਾਰਿ ਸੁ ਦੀਜੈ! ॥੪੮॥ ਸੁਨਿਕੈ ਸਤਿ- 
ਗਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ । ਲਾਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਿ ਹਮੇਸ਼ । ਸਿਮਰਤਿ ਨਾਮ ਪਰਮ- 
ਗਤਿ ਪਾਈ । ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੪੯॥੪੪ ਤੂ ਫੜ ਪਾਪ ਸੁਕਜ ੧੩ ਭ੩ 

__ ਛਾਸੇ “ਸਿੱਖਨਿ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ 'ਖਸ਼ਟ ਪੰਚਾਸਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੫੬॥ 

੫੭ [ਨ ਭੋਦੂ ਆਦਿ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸ਼] 
ਦੌਹਰਾ॥ਨਾਊ ਭੋਲੂ ਜਾਤਿ ਕੇ ਸੇਖੜ ਸਾਂਧ"ਸੁਜਾਨ। ਜੱਟੂ ਭੀਵਾ ਜਾਭਿ ਕਾ 
ਮੂਲਾ ਪੁਰਖ ੫ ਮਹਾਨ॥੧॥6ਖਈ॥ਚਾਰਹੁੰ ਮਿਲਿ ਸ਼੍ਰ ਅਰਜਨ ਦਾਰੇ ਆਇ- 
ਨਮੋ ਕੀਨੀ ਹਿਤ ਧਾਗੇਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿ ਪਾਸਕਰ ਜੋਰਤਿ ਭਾਖੀ 
ਅਰਦਾਸ ॥ ੨॥ “ਬਾਨੀ ਤੁਮਰੀ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਉਚਰਹੁ ਜੁਦੋ ਜੁਦੋ 
ਅਧਿਕਾਰ । ਜਸ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਨੇ ਜਾਨੇ । ਕਹਯੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਆਸ਼ੈ ਮਾਨੇ 
॥੩॥ਹਮ ਤੋ ਅਪਨੋ ਜਿਮ ਅਧਿਕਾਰ । ਨਗ ਪਛਾਨ ਜਕਹਿ ਨਿਰਧਾਰਿ । 
ਕਰਮ ਕਰਨਿ ਕੇ ਹੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਕੌ ਉਪਾਸਨ' ਕਗੰਹੈ ਬਿਦਾਟੀ ॥ ੪ ॥ 
ਗਜਾਨ ਕਾਂਡ ਕੇ ਕੈ ਅਧਿਕਾਰਿ । ਸਤਿਗੁਰ! ਹਮ ਸੋਂ ਕਰਹੁ ਉਢਾਰ।ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ । “ਅਪਨਿ ਪਰਖਨਾ ਇਸ ਬਿਧਿ ਠਾਨੇ ॥ 
'ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਵਿੱਦਕ ਹੱਖਦਾ ਹੋਵੇ । “ਮੋਖ (ਤਾਂ ਕਿਤੇ) ਰਹੀ । “ਭਲੋ ਪੂਰਸ਼ । 



__ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੧੭੨) ਗੱਸਿ ੩1 ੧੧੫੭, 

੫॥ ਗੁਰ ਬਚ ਸੁਨਿ ਜਥਿ ਉਰ ਮਹਿੰ ਧਰੇ। ਕਰਮ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭ ਨਿਰਨੈ ਕਰੇਂ 

ਚਾਹਨਿ ਲਗਜੋ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨਿ। ਤਊ ਜਿ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੋ ਵਯਸ਼ਨ” ॥ 

੬॥ ਮਿਟਤਿ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤੇ ਨਿਤ ਚਾਹੈ । ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮ ਕੌ ਤਾਹੈ। 
ਗਰ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਨਬੇ ਅਨੁਰਾਗੇ॥? ॥ ਸਨੇ 

ਸਨੇ ਮਨ ਖੋਟ ਨਿਵਾਰੈ । ਅਭਿਲਾਖਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਸ਼ਿ ਚਿਤ ਧਾਰੈ। ਜੇ ਗੁਰ 

ਬਾਕ ਸਨ ਨਿਜ ਕਾਨ । ਕਰਮ ਅਸ਼ੁਭ ਕੀ ਹੁਇ ਤਬਿ ਹਾਨਿ ॥ ੮॥ 

ਕੋਇ ਕਦਾਚਿਤ ਜੇ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਤਉ ਨ ਆਛੋ ਮਨ ਮਹਿ ਭਾਵੇ। 

ਲਖਹਿ ਉਪਾਸਨ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਐੱਕਯਾਸ ਬਿਚਾਰੀ ॥ 

੯ ॥ ਪਠਨਿ ਸੁਨਨਿ ਅਰੁ ਅਰਥ ਬਿਚਾਰਨਿ॥ ਹੋਇ ਅਸ਼ੁਭ” ਸੋ 

ਕਗੰਹ ਨਿਵਾਰਨਿ । ਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਨ ਤੇ ਸਾਰੇ । ਖੋਟੇ ਕਰਮ 

ਨੀਕੋ। ਸਭਿ ਬਿਵਹਾਰ ਲਗਹਿ ਉਰ ਫੀਕੋ ॥ ੧੧ । ਤਬਿ ਨਿਜ ਲਖਹ 
ਗਯਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ । ਕਰਨ ਲਗਹਿ ਸਤਿ ਅਸ਼ਤਿ ਬਿਚਾਗੇਂ'। ਦਮ 

ਅਧਿਕਾਰ ਅਪਨ ਜਸ ਜਾਨੰ। ਤਸ ਬਿਧਿ ਆ੫ ਕਰਨਿ ਕੌ ਠਾਨੰ ॥ ੧੨॥ 

ਸਭਿ ਅਧਿਕਾਰਨਿ ਪਰ ਗਰਬਾਨੀ।ਸਿਖ ਭੀ ਸਭਿ ਅਧਿਕਾਰਨਿ ਜਾਨ!੧ 

ਲਿਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਮੰਤ ਤੈ ਲਖ । ਗਰਮ ਉਪਾਸਨ ਗਯਾਨ ਕਿ ਬਿਖ॥ 

੧੩॥ਨਿਜ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਲਾਗੇਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੋਂ ਨਤ ਅਨ੍ੁਰਾਗੇ” 

। ਜਨਿ ਗੁਰ ਬਾਕ ਸਮਝ ਤਿਨ ਆਈ। ਨਿਜ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗੇ ਗਤਿ 

ਪਾਈ॥੧੪॥ ___ ਚਤੁਰਦਾਸ ਅਰੁ ਮੂਲਾ ਦੋਇ।ਹੁਤੇ ਕਪੂਰ ਜਾਤਿ ਕੇ 
'ਸੋਇ । ਹਾੜੂ ਗਾੜੁ ਵਿੱਝ'ਸ ਚਾਰ । ਬਲਿ ਆਏ ਸਤਿਗਰ ਕੇ ਦਾਗ/੧੫॥ 

ਕਰਿ ਖੈਦਲ ਸੋ: ਬੂਝਨਿ ਲਾਗੋ । /ਹ੍ਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਬਹੂ ਜਾਗੇ" । ਸ਼ੁਭ 
ਕਰਮਨਿ ਕੇ ਉੱਦ ਟੈਮ ਕਰੋਂ।ਸੱਛਿਨਾਮ ਜ਼ਿਮਗਨਿ ਮਨ ਧਰੈ॥੧੬॥ ਸਰਬ 

_ ਸਤ ਭੀ ਐਸੇ ਕਹੈਂ।ਗਾਵਰਿ ਕੋ ਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹੈਇਕ ਸਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰ 
_ਮੁੜਾਰੇ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕੀਨਿ ਉਢਾਰੇ ॥ ੧੭॥:- 

੧੬ ਸੁਗਾਵ । “ਉਸਦਾ ਹੈ। “ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ । "(ਜੇ) ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਹੇ ਜਾਏ । “ਸੱਤ ਅਸੱਤ 
ਦ। ਵਿਚਾਰ । $ਸਾਰੇ ਅਧਿਕ ਦੇ ਜਾਣੋ ! “ਜਾਤ ਹੈ । “ਉਪਦੇਸ਼ (ਮਿਲਦਾ) ਹੈ(ਇਸ ਕਤਣੇ) 
ਨਉ ਸਿਸ ਮੀ? ਮਮ ਦਲ ਲਾ ਜਮ ਜਿ ਚ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੭੩) ਗਸਿ ੩ । ਅਸੂ ੫੭ 
। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦੀਆਂ ਕਿਆ ਲੈ ਤਿਸੁ ਲਾਲਿ॥ 

ਦਈ । ਜਾਗਤਿ ਜੇ ਛੁਛੇ ਸੋ ਲਹੀਅਹਿਂ । ਯਾਂਤੇ ਸੁਪਤਯੋ ਹੀ ਨਿਤ 
ਚਹੀਅਹਿ? ॥ ੧੮॥ ਤਬਿ ਬੋਲੇ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ । “ਏਸ ਕੌ ਆਸ਼ੈ ਹੈ 
ਬਿਧਿ ਔਰ । ਇਕ ਤੋਂ ਪਢਿ ਕਰਿ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏਂ। ਮਨ ਹੈਕਾਰ ਬਿਸਾਲ 
੫ਰੋਏ ॥ ੧੯ ॥ ਨਹਿ ਸੈਤਨਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਹੀਂ ।-ਹਮ ਬੁਧਿ ਅਧਿਕ- 
ਮਾਨ ਇਮ ਧਰਿਹੀ।ਕਰਹਿਂ ਬਾਦ ਉਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਂਹਿ ਨ । ਸ਼ੁਭਉਪਦੇਸ਼ 
ਜੁ ਮਾਨਹਿੰ ਕਾਹਿ ਨ ॥ ੨੦॥ ਇਕ ਅਨਪਵ ਨਹਿ ਮਨ ਹੈਕਾਰੀ । 
ਗੁਰ ਸੈਤਨਿ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਧਾਰੀ । ਪਣਜੋ ਸੁ ਜਾਗਤਿ;ਛੂਛਾ ਰਹਯੋਅਨਪਢ 
ਸੁਪਤਿ ਸੇਵ ਸੁਖ ਲਹਯੋ” ॥ ੨੧ ॥ ਅਥਵਾ ਔਰ ਅਰਥ ਸੁਨਿ ਕਾਨ । 
ਇਕ ਗਮਨਜੋ ਸਤਿਸੈਗ ਸਥਾਨ ! ਤਹਾਂ ਨੀਂਦ ਬਸਿ ਹ੍ਰੈ ਪਰ ਰਹਯੋ । 
ਬਰਤਾਵੇ” ਤਬਿ ਤਿਸ ਕੋ ਲਹਯੋ।੨੨॥ਦਯੋ ਜਗਾ ਤਹ ਵਰਤਾਰਾ” । 
ਛੁਛੋ ਜਾਗਯੋ ਸਦਨ ਮੜਾਰਾਂ“ । ਇਸ ਪਰ ਸੁਨਿ ਉਚਰਗੀਹੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ । 
ਜੁਗ ਸੌਦਾਗਰ ਸਨਿ ਕਰਿ ਬਾਤ ॥ ੨੩॥-ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤਿ ਚਲਿ ਪਰਹਿ 
ਜਹਾਜ£-। ਸੁਨਿ” ਬਡ ਮਜਲ ਕਰੀ ਹਿਤ ਕਾਜੂ । ਸੈਧਯਾਂ ਸਮੇਂ ੫ 
ਜਾਈ। ਇਕ ਤੋਂ ਚਵਿ ਜਹਾਜ ਸੁਪਤਾਈ” ॥੨੪॥ ਦੂਸਰ ਚਢਕੋ ਨ 
ਜਾਨਿ ।-ਚਲਨਿ ਸਮੈ ਹਮ ਚਢਿਹੈਂ ਆਨਿ-ਜਾਗਤਿ ਰਹੋ ਲਜਦ ।₹੩੧ 
ਮਾਂਹੀ । ਨਿਕਟ ਜਹਾਜ ਸ ਪਹਚਯੋ ਨਾਂਹੀ ॥੨੫॥ ਢੋਲ ਬਜਾਯੋ ਜਵਬੇ 
ਕਾਲਿ । ਜਾਗਤਿ ਪਰਯੋ ਅਪਰ ਕਿਸ ਖਯਾਲ । ਸੁਨਜੋ ਨ ਗਯੋ ਅਰੂਵਜੋ 
ਨਾਂਹੰ।ਦਰ ਜਹਾਜ ਗਯੋ ਛਿਨ ਮਾਂਹੈ॥੨੬॥ਜੋ ਜਹਾਜ ਮਹ ਸੁਪਤਯੋ ਨਰ 
ਹੈ। ਤਾਂਹਿ ਜਗਾਯੋ ਗਹਿ ਕਰਿ ਕਰ ਹੈ। ਬਨਕਨਿ ਬਨਜ ਕਰਯੋ ਤਿਹ 
ਸਾਬ । ਲਿਯੋ ਲਾਭ ਤਿਨ ਅਪਨੇ ਹਾਬ ॥ ੨੭ ॥ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਰਹਜੋ ਚਵਯੋ 
ਨਹਿ ਜੋਇ। ਰਹਜੋ ਇਕਾਕੀ ਬਨ ਮਹਿ ਸੋਇ । ਚੋਰ ਧਾਰਵੀ ਪਹੁੰਥੇ 

_ ਆਇ। ਨਿਜ ਸੌਦਾ ਸਭਿ ਗਯੋ ਲੁਟਾਇ॥੨੮॥ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਜਾਨਹੁ 
ਤੇ ਵਿਚ ਅਕਲ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਇਉਂ (ਸੇਚਕੇ) ਹੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਲ । ੧ਇਉਂ) ਪੜ੍ਹਿਆਂ 
ਜਾਗਦ (ਤੱਲ) ਹੈ ਜੋ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਅਨਪੜ ਸੁੱਤੇ (ਤੇਲ) ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਖ ਪਾਯਾ । “(ਪੁਸ਼ਾਦ) 
ਵੰਡਣ ਛਾਲੇ ਨੇ । "ਵੰਡ । “ਘਰ ਵਿਖੇ ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਖਾਲੀ ਰਹਿਆ । $ਜਹਾਉ ਨੇ 
ਦੱਲ ਪੈਣ ਹੈ । “ਇਹ ਸੁਣਕੇ । ਨੋ" ਗਿਆਂ । 



ਗਰ ਫਰ ਪੁਰਾ ਸੂਰਜ ।__- (੨੧੭੪) ਰਸਿ੩। ਅਰਪਨ 
ਤੋਸੇ। ਉੱਦਮ ਧਰ ਕਰ ਆਇ ਜੁ ਬੋਸੇ। ਸੁਪਤਯੋ ਹੋਇ ਜਿ ਤਾਂਹਿ 
ਜਗਾਵੇਂ। ਮੌਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਵੈਂ ॥੨੯॥ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੁਛ ਬਰ- 
ਤਣਿ ਲਾਗੇ । ਸੁਪਤਿ ਜਗਾਵਹਿੰ' ਪ੍ਰਥਮ ਜੁ ਜਾਂਗੇ । ਜਾਗਤਿ ਰਹਮੋ ਜਿ 
ਘਰ ਕੇ ਮਾਂਹੀ । ਸੁਨਹਿ ਨ ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨ ਖਾਹੀ ॥ ੩੦॥ ਅਨਪਵ 
ਸਪਤ" ਕਰਹਿ ਸਤਿਮੈਗ । ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਸੇਗ । ਤਿਸ ਕੀ 
ਨੀਂਦ ਅਬਿੱਦਯਾ ਜੋਇ । ਰਕਾਨ ਸਨਾਇ ਸਕਲ ਦੇ ਖੋਇ" ॥੩੧॥ ਨਿਜ 
ਸਰੂਪ ਕੌ ਲਾਭ ਸ ਪਾਵਹ । ਜਥਾ ੧ਨਕ ਲਾਹਾ ਬਤ ਲਯਾਵਹਿ।ਪਵੇ ਸ 

ਜਾਂਗਤਿ ਆਪ ਕਹਾਵੈ ਕੁਲ ਕਬਹਿ ਸਤਿਸੌਗ ਨ ਜਾਵੈ ॥੩੨॥ ਨਿਰਗੈ 
ਹੁਇ ਕਰਿ ਬੁਰੋ ਕਮਾਵਹਿੰ । ਸੋ ਬਿਨ ਗਕਾਨ ਛੂਛ ਰਹਿ ਜਾਵਹਿੰ” । ਸਨਿ 
ਗੁਰ ਤੇ ਕਰਿ ਕੈ ਮਨ ਨੀਵ। ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਕੌ ̀ਸੇਵ ਸਦੀਵਾ॥੩੩॥ਚਾਰਹ 
ਸਿੱਖਨਿ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਪਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਭਏ ਸਹਾਈ । 

ਢਿਰਣਾ ਬਹਿਲ ਨਾਮ ਇਕਚੇਗਾ। ਤਿ੍ਤੀਓ ਜੇਠਾ ਮਿਲਿਕਰਿ ਜੋਗਾ ॥ 
੩੪॥ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਪਗਕੋ ਬੋਦਨ ਧਾਰੀ।ਜੋਰਿ ਹਾਥ ਨਿਜ ਅਰਜ਼ ਰ ਜ਼ਾਰੀ/ਗੁਰੂ 
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਤਾਵੋ । ਹਮਰੇ ਉਰ ਸੈਦੇਹ ਮਿਟਾਵੋ॥੩੫॥ਕੇਤਿਕ ਸਿਮ 
ਰਹਿ ਰਾਮ ਸੁ-ਨਾਮ । ਕੇਤਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ` ਘਨ ਸ਼ਯਾਮ । ਕੇਚਿਤ ਓਅੰ 
ਕੇਚਿਤ ਸੋਹੈ।ਸਿਮਰੇਂ ਨਾਮ ਪਰਮਗਤਿ ਹੋਹੈ ॥੩੬॥ ਹਮ ਕੋ ਉਚਿਤ ਕੌਨ 
ਮੁਖ ਜਾਪਨਿ । ਉਪਦੇਸਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਅਘ ਖਾਪਨ”? । ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 
ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । “ਸਿਮਰਹੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਖ ਹਾਨਾ ॥੩੭॥ ਤਰੀ ਨੀਰ ਕੇ 

ਤੀਰ ਉਤਾਹੈ । ਇਸ ਬਿਧੈ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਡਿ ਧਾਰੈਂ“। ਤਉ ਬਿਚਾਰੋ ਜਿਸ 
ਜੋ ਚਰਯੋ।ਤਿਸੀ ਅਲੰਬ ਨਦੀ ਕੌ ਤਰਯੋ॥੩੮॥ ਤਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਸਭਿ 
ਨਾਮਕਗਹਹਿ ਪਾਰ ਸਿਮਰੇ ਉਰਧਾਮ” । ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਨਿ ਕਰਯੋ। 
ਡਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਿ ਸਿੱਖ ਭਵ ਤਰਯੋ ॥ ੩੯ ॥ ਏਕ ਬਾਰ ਜੂਗ ਖਟ ਅਰੁ 
ਤੀਸ' । ਧੁੰਧੂਕਾਟ ਨ ਪਰਜਾ ਈਸ਼“ । ਏਕੌਕਾਰ ਰਚਜੋ ਨਹਿੰ ਕੋਈ । ਸੁੰਨ 
ਸਮਾਧਿ ਰਹੈ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥੪੦ ॥ ਨਹੀਂ ਅਕਾਰ ਕਛੂ ਪ੍ਰਗਟਾਯੋ । ਰਹਜੋ 

' ਅਲ ਹ> ਦਾ. ਸ਼ ਲਤ ਜਨਾ ਨ ਅਤ ਜਾਈ ਦੀ 

੧ਸੁੱਤੇ ਦੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾਂਵਦੇ ਹਨ । “ਅਨਪੜ੍ਹ (ਮਾਨੋ) ਸੁੱਛਾ ਹੈ । ੯੧ ਦੇਦੇ ਹਨ । “ਆਪ ਨੂੰ 
ਜਾਗਦੇ ਕਚਾਂਵਦੇ ਹਨ । “੫੫ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਕਰਤਾ । <ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ (ਪਾਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ) । “ਰਿਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿਚ । 'ਛੱਤ। ਜੁਗ । €ਧੁੰਧੂਕਾਰ ਰਿਹ/, ਨਾ ਪਰਜਾਂ 
ਲ। ਕੱਜਜਾ । ___ ਕੈਂਖ4=ਲੋਫੀ । 

ਨਾ 



ਹੋ ਗੁਚ ਪੂਤਾਂ੫ ਸੂ ( ੨੧੭੫) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸੂ ੫੮ 

ਗਬਾਰ 3 = ਰੁ ਇਮ ਭਾਗਣ ਨੌ ਜਗਮੰਹੈ ਇਕ "(ਸੀ ਨਾਂਨਕ 
ਚਹ ਕੋ" ਇਕ ਕਰਨੰ ॥ ੪੧॥-ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਇਕ ਨਾਮ ਬਨਾਯੀ। ਸੁਨਿ 

ਜਭਿ ਮੈਂਤਨਿ ਕੋ ਮਨ ਭਾਯੋ/ਨਿਜ ਸਿੱਖਨ ਕੌ ਕਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ । ਸਿਮਰਤਿ 
ਕਾਟੇ ਬੰਧ ਕਲੇਸ਼॥੪੨॥ ਅਬਿ ਜੋ ਇਕ ਮਨ ਸਿਮਗੰਹ ਨਾਮੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਪਰਹਿ ਉਰ ਕਾਮ । ਅੰਤ ਸਮੈ ਗਤਿ ਲਹੈ ਸੁਖਾਰੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੈਧ 
ਨਿਵਾਰੇ॥੪੩॥ਯਾਂਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਮ ਸਿਮਰੋ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਿਦੈ ਬਦਨ ਤੇ 
ਰਰੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਹੋਇੰ ਸਹਾਇ । ਦੁਬਿਧਾ ਸਗਰੀ ਦੇਤਿ ਮਿਟਾਇ॥ 
੪੪॥ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਭਿ ਬੈਧ ਨਿਕੌਢਿ। ਹੋਵਹ ਲੀਨਿ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ॥ ਸਨਿ 
ਸਿੱਖਨ ਕ੍ਰਮ ਕੌ ਨਿਰਵਾਰਿ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਯੋ ਕਰਤਾਰ ॥ ੪੫ ॥ ਸ੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਕੋ ਸੇਵਤਿ ਰਹੇ । ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੀਕੇ ਸੁਖ ਲਹੇ।ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲੋ ਸੁ 
ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ । ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਸਿੱਖੀ ਜਗ ਬਿਦਤਾਈ ੪8੬ ੧੪੩ ਤੇ ਤੁਕ 
ਪ੍ਤਾ੫ ਮੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਤਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਸਿੱਖਨ' ਪੁਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮੁ ਸਪਤ ਪੰਚਾਸਮੇ ਅੰਸੂ । ੫੭ ॥ 

ਰ 

੫੮, [ਵਿੱਸਾਂ ਗੋਪੀ ਆਦ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਤਿ ਉਪਵੇਸ਼]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਵਿੱਸਾ ਗੋਪੀ ਤਲਸੀਆ ਭਾਰਦਆਜੀ ਬਿੱਪ । ਗੋਇੰਦ ਘਈ 
ਭਾਈਅੜਾ ਆਏ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਛਿੱਪ੍॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਸਭਿ 
ਪਾਸਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੁਨਾਈਏ। ਵੇ 
ਸ਼ਬਦਨਿ ਮਹਿ ਸੇਸੈ ਪਾਈਏ ॥੨॥ ਨਾਮਦੇਵ ਜਨ" ਸਬਦੁ ਸੁਨਾਏ । ਦਰ 
ਬਲ ਰਾਗਨਿ ਬਿਖੈ ਟਿਕਾਏ।ਦੋਨਹੁ ਮੈਂ ਬਿਰੋਧ ਦਿਖਿ ਪਾਏ ਏਕ ਭਗਤ 
ਕੇ ਦੁਉ ਸੁਹਾਏ” ॥ ੩ ॥ 

ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਦੰਦ ਸੋ ਭੀ ਆਵਤੁ ਦੇਖਿਆ ਬਾ ॥ ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ 

“ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ/"ਜਾਤ ਹੈ,ਦੇਖੇ ਇਹੇ ਅਸ ਭਗਤ ਨੇ । “ਸ਼ੋਡਨੀਕ (ਸ਼ਬਦ) ਹਨ! 
#ਵ:=ਹਿ=-ਗ-ਰੁ ਏ ਢਾਰ ਅੱਖਰ ੩੬ “ਰਾਬਾਰ ਦੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਦਸਦੇ ਹਲ 

ਕਿ ਨ“ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਅੱਖਰ ਬਣਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ੩੬ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਕੌਈ ਆਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਦੋਂ “ਇਸ਼ਨਾ?, “ਹਰੀ', “ਗੁਬਿੰਦ, 
'ਓਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗੁਣ ਥਯਕਤੀਆਂ ਏ 
ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਥਮ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਦਾ ਹੈ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਏਦੇ ਆਪਹੀ ਕੱਟ ਵਿੱਤ ਹੈ। 

ਰ ਅੰਕ ੩੯ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਰੇ ਲਾਮ ਬੇੜੀ ਟੁੱਲ ਹਨ, ਪਰ ਏਥੇ ੩੬ 
ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਅਗਾਧਨਾ। ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਂਦ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆਂ । ਇਹ ਦੱਸਕੇ 
=ਵਾਹਿਗੁਦੂ-ਲਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਭੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਜੀ ਨੈ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ _ 
ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਾਯ ਹੈ 'ਕਭੰਹਗਰੂ ਗੁਰ ਮੰਕੁ ਹੈ ਹੋ ਵਿਹ ਲਾਮ ਯੂਰ ਲਾਲਗ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਬੀ 
3੪ ਗੁ: ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । 

ਗਿ 

ਕੀ ਐਿ 

ਰਰਰਰਰਰਜਰਨ ਗਬਰਰਰਰਰਸਨਾ ਜਗ 'ਤੇਟਤਕੰ] ॥" ਫਾ ॥੩੧ 'ਲੇਕ॥  ਲਾਤਾਤਾ ਤਕਲਾ-ਲਾ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ | ( ੨੧੭੬) ਰਾਸਿ ੩। ਐ£ ੫੮. 
ਸੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਇ ਗਵਾਈ ਥੀ ॥ ੧ ॥ ਪੁਨਾ:--ਜਸਰਬ ਗਾਇ ਰਾਇ ਦੁ ਗਾਜਾ 
ਮਰ ਰਾਮਦਦੁ ਪੂਠਵੈ ਲਾਮ। ਤਤ ਰਸੁ ਅੰਮਿ੍ਤ ਪੀਜੈ । ੪॥ 9 | 

ਚੌਪਈ॥ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿ ਜਾਨੀ ਪਗੈ। ਤਰਕ ਈਸ਼ ਅਵਤਾਰਨਿ ਕਰੈ । 
ਦਤੀਏ ਮੰਹੈ ਮਹਿਮਾ ਅਵਤਾਗਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰਿ॥੪॥ ਅਰਥ 
ਬਿਵਸਬਾ ਕੌਸੇ ਹੋਇ। ਹਮ ਕਿਮ ਸਮਝਹਿੰ ? ਉਚਰਹੁ ਸੋਇ॥ ਸਨਿ ਸੀ 
ਅਰਜਨ ਵਾਂਕ ਉਚਾਰ/ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਨ ਦੈ ਪਖ ਧਾਰਾ॥੫॥ਦੋਨਹੁਕੀ 
ਉਪਾਸਨਾ ਨਯਾਰੀਕਿਨਹ ਧਰੀ ਨਿਜ ਰਿਦੈ ਮਝਾਰੀ।ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਜਾਇਿ 
ਨਿਹਾਗੇਜਿਸ ਤੇ ਉਠਹਿੰ ਤਰੈਗ ਹਜ਼ਾਰੇ ॥੬॥ ਨਦੀ ਜਾਇ ਕਦਿ ਜਬਹਿ 
ਨਿਹਾਰੀ।ਸੋਈ ਸਾਗਰ ਤਾਂਹਿ ਬਿਚਾਰੀ। ਜਲ ਸਰੂਪ ਸਭਿ ਏਕ ਨਿਹਾਰਾਂ। 
ਤਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਕੇ ਗਨ ਅਵਤਾਰਾ।੭॥ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰ੫ ਜਿ ਲਹੜੋ 
ਸਭਿ ਕੌ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੋ ਰਹਗੋਜੇ ਪੰਡਿਤ ਪਠਿ ਬਿੱਦਯਾ ਘਨੀ।ਗਯਾਨ ਬਿਹੂਨੇ 
ਮੁਖ ਤੇ ਭਨੀਂ" ॥੮॥ ਸਰਗਨ ਪੂਜਾ ਧਰਿ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ , ਸੌਤਨਿ ਸੈਗ ਕਮ> 
ਵਤਿ ਦ੍ਰਖ । ਕਹਯੋ ਸ਼ਬਦ ਤਿਨ ਕੇ ਪਰਥਾਂਇ । ਸਗੁਣ ਨਿਗੁਣ ਜੇ ਪੱਖ 
ਬੈਂਧਾਇ ॥ ੯॥ ਧਰਮ ਸ਼ਰੀਰ ਧਰਨਿ ਕੋ ਏਹੀ । ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਪਤਿ ਹੋਨਿ 
ਅਛੋਹੀ। ਗਤਾਨੀ ਤਨ ਕੋ ਝੂਠ ਲਖੰਤੇ। ਤਿਹ ਸਮ ਦਖ ਸੁਖ ਕੂਰ ਜਨੰਤੋ 
॥੧੦॥ਦਇਕ ਉਂਪਾਸਕੀ ਲੱਖ ਕੇ ਹੋਇ। ਵਾਚ ਉਪਾਸਕ ਲਖਿਯਤਿ ਕੋਇ 
ਜਿਨਹੁ ਲੱਖ ਕੀ ਕੀਨਿ ਉਪਾਸਨ। ਇਕ ਸਮ ਸੱਤਾਂ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਭਾਸਨਿ॥ 
੧੧॥ ਰਮਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭਿ ਮਾਂਹੀ । ਸੋ ਕਿਹ ਸੈਂਗ ਬੈਰ ਧਰਿ ਨਾਂਹੀ। 

__ਵਾਚ ਉਪਾਸਕ ਜੇ ਨਰ ਅਹੈਂ।ਸਿਮਰਹਿ ਕ੍ਸ਼ਨ ਰਾਮ ਘਣ ਕਹੈਂ“॥੧੨॥ 
ਰਾਮ ਉਪਾਸਨ ਕਰਨ ਹਾਰੇ'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਥੇ ਸੋ ਦੋਸ਼ ਉਚਾਰੇਂ।ਇੱਤਜਾਦਿਕ 
ਬਹੁ ਤਰਕ ਉਠਾਵੈਂ।ਲੱਖ” ਰੂਪ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਵੈ॥੧੩॥ਯਾਂਤੇ ਲੱਖ ਉਪਾ- 
ਸਕ ਬਨਹ 7ਹਇ ਨਿਰਵੈਰ ਬਿਕਾਰਨਿ ਹਨਹ? । ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਸੈ 
ਖੋਇ। ਲਖਕੋ ਸਬੂਪ ਆਪਨੇ ਜੋਇ ॥੧੪॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਕਾਲੂ ਚਾਉ ਬੈਮੀਆਂ 
ਗੋਇੰਦ ਘਈ" % ਆਨ।ਮੂਲਾ ਹੇਮ ਕਪਾਹੀਆ” ਧਾਰੋ ਸੂਰੀ ਮਹਾਨ॥੧੫॥ 
ਚੌਪਈ [ ਨਿਹਾਲ ਦੋਨੋ ਭਲ।ਹੜੋ ਕੋਹਲੀ" [ਮਿਲ। ਤੁਲਸਾ ਵਹੁੱਫਂ 
"ਗਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਲੱਖ (=ਪੁਮਾਤਮਾਂ) ਦੇ ਉਪਾਸਕੀ ਹੋਏ। ₹ਕੋਈ ਵਾਚਕ ਏ ਉਪਾਸਕ੍ 
ਦੇਖੀਦੇ ਹਨ । “ਰਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਗਾਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ । #ਭਾਵ 
ਪਰਮਾਤਮਾਂ ।”ਲੱਖ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣੋ” । "ਜਾਤ ਹੈ । ੯ਵਾੱਤੇ ਸੂਰਮੇ । 

ਰ “ਵਾਰ ਭਾਂਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿਤ ਪਾਠ ਹੈ-ਧਾਹੋ ਸੁਦ । ਰ 



( ੨੧੭੭) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰ੧ ੫੮, 

ਸਾਂਈ ਦਿੱਤਾ । ਆਕਲ ਅਰ ਦਾਮੋਦਰ ਮਿੱਤਾ ॥੧੬॥ ਵਿਗਹਮਲ ਅਰੁ 

ਆਵਲ ਭਾਨ। ਸੁੱਧ ਛੀਂਬਾ ਆਇ ਸਜਾਨਾ।ਭਿੱਖਾ ਟੋਡਾ ਜੁਗ ਭਟ ਅਹੇ । 

ਡਿਠ ਸੈਗ ਮਿਲੇ ਜ ਖੋੜਸ ਕਹੇ'॥੧੭॥ ਸਭਿ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰੇ ਕੇ ਵਾਸੀ । 

ਥਲਿ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਸੀ । ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ਕਮਲ ਸਮ ਪਾਇਨਿ । 
ਯਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ ਅੱਗ ਉਪਾਇਨ॥੧੮॥ਹਾਬ ਜੋਰ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਂਰੀ। 

“ਹਮ ਸਿਖ ਸਭਿ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅਗਾਰੀ । ਉਪਦੇਸ਼ਮੋ ਹਮ ਕੋ ਬਿਧਿ ਦਵਾ । 

=ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਿ ਸਿੱਖਨਿ ਸੇਵਾ॥੧੯॥ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਅਰੁ ਮਨਨੀਵਾ। 

ਪਾਛਲ ਨਿਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਦੀਵਾ । ਭੋਰ ਹੋਤਿ ਲਗਿ ਪਠਿ ਗੁਰਬਾਨੀ । 

ਬਹਰ ਕਿਰਤ ਕੀਜੈ ਹਿੜ ਠਾਨੀ-॥੨੦॥ਤਿਸੀ ਪ੍ਕਾਰ ਕਰਤਿ ਹਮ ਰਹੇ । 

ਤਉ ਸ਼ਾਂਤਿ ਨਹਿੰ ਮਨ ਕੋ ਲਹੋੜ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹ ਅਬਿ ਦਿਹ ਉਪਦੇਸ਼ਜਿਸ 
ਤੇ ਮਨ ਹੁਢਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼॥੨੧॥ਸ਼ੀਅਰਜਨ ਸੰਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨ॥ਰਜ, 
ਤਮ ਗੁਣ ਜਿ ਤਯਾਗ ਨਹਿੰ ਨਾਨਾ । ਰਿਦੋ ਸ਼ਾਂਤਿਕੀ ਗਨ ਨਹਿ ਧਾਰੋ। ਤੋ 

ਲਗਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਨ ਭਲੇ ਬਿਚਾਰੋ'॥੨੨॥ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਗੁਰ ਬੂਬਨ ਕਰੇ 

ਗੁਣਨਿ ਪ੍ਰੀਖਯਾ ਹਮ ਕਿਮਧਰੇਂ $1ਸ੍ਰੀ ਮਖ ਤੇ ਕਹਿੰ“ਸੁਨਿ ਦੇ ਮਨ ਹੈਂ੧ 
ਹਿੰਸਾ ਕੋਧ ਤਾਮਸੀ ਗੁਨ ਹੈ੨੩॥ਕਰਨੋ ਲੋਭ ਰਿਦੇ ਅਭਿਮਾਨ । ਇਹੀ 
ਰਾਜਸੀ ਗੁਣਨਿ ਪਛਾਨਿ। ਮਿੱਠਾਂ ਬੋਲਨਿ ਅਰ ਨਿਵ ਚਾਲੋ।ਇਹੀ ਸ਼ਾਂਤਿ- 

ਕੀ ਹੋਂ ਸੁਖ ਵਾਲੇ ॥੨੪॥ ਜਿਸ ਅਹਾਰ ਤੇ ਉਤਪਤ ਹੋਇ।ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਹੁ 

ਮਨ ਦੇ ਕਰਿ ਸੋਇ। ਨਿਸ ਬਾਸੀ ਚਰਪਰਾ ਜ ਖਾਵੈੱਬਹੁ ਸ 

ਨਿੰਦ ਅਲਾਵੈ।੨੫॥ਰਾਖਹਿ ਅਪਨੋ ਬੇਸ ਮਲੀਨ।ਬੋਲਹਿ ਕੁਰ ਮਗ ਬੁਧਿ 
ਹੀਨ । ਇਸ ਤੇ ਤਾਮਸ ਗੁਣ ਉਪਜਤੇ। ਮਧੁਰ ਸਲਵਣ ਅਹਾਰ ਕਰੋਤੇ 

॥੨੬॥ ਇਸਤੀ ਰਮਣ, ਸੁਜਸ ਕੌ ਚਹੈ। ਗੁਣ ਸੁ ਰਾਜਸੀ ਇਸ ਤੇ ਲਹੈ । 
ਉੱਜਲ ਬਸਤ੍ਰ ਕਰਨਿ ਇਸ਼ਨਾਨ । ਚਾਵਰ ਦਾਲ ਅਲਪ ਕਰਿ ਖਾਨ । 
॥੨੭॥ਹੋਇ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਗੁਣ ਇਨ ਕਰੇ । ਇਨਹ ਪਰੀਖਯਾ ਕੌ ਇਮ ਧਰੇ । 

ਹਿਰ । ਅਰਥ ਵਾਸਤਵ ਸਮਝ ਸ 

ਪਿੱਛੇ) ੧੬ ਕਹੇ ਹਨ ਤਿਨ ਜੈਲ ਕਿੱਖਾ ਏੋਡਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ) ਮਿਲੇ (ਤਾਂ ੧੮ ਬਣੇ) । 

5੩, ਦੇਕੇ ਸੁਣ। ਬ.ਉਵਘਾਤ ਤੇ ਕੋਧ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ । ਓਰਾਤ ਦਾ ਬਹਿਆ ਤੇ ਖੱਫਾ 

ਮਿਰਚਾਂ ਆਦ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਜੇ ਖਾਵੇ।“ਕਹੇ((ਇਸਤੋ' ਅੱਗੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਹੌਰ ਜਾਚ ਦੱਸੰਦੇ ਹਨ) 

੬੧੧ ਵਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਐਉਂ ਇਬਾਰਤ ਹੈ:-ਜੇ ਸਬਦ ਦੇ ਸਨਮੁਥ ਨੇਤਰ ਤੇ ਸ਼ਰਵਨ ਰਖੀ 
ਜ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉ' ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ" 1 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂ੫ ਸੂਰਜ (5੧੭੮) ਗੱਸਿ ੩। ਅੱਸੂ ੫੯, 

ਧਰੀਅਹਿ ॥੨੮॥ ਮਨ ਫਿਕ ਰਹੇ ਨ ਡੌਲਹਿ ਜਾਇ;ਤੌਂ ਗੁਣ ਸ਼ਾਂਤਕਿ ਕੇ 
ਲਖਿ ਪਾਇਕਬਿ ਮਨਟਿਕੇ ਫੋਲ ਕਬਿ ਧਾਵੈਇਹੀਰਾਜਸੀ ਗੁਨ ਆਧਿ 
ਕਾਵੈ॥੨੯॥ਜੇ ਨਹਿ ਠਹਿਰੈ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ । ਇਹੀ ਤਾਮਸੀ ਗਣ ਬਜ 
ਭਾਵੈ । ਸਤਿਗੁਣ ਤੇ ਬਿਰੱਤਿ ਹੋਇ ਇਕਾਕਰ। ਪ੍ਰਾਪੜਿ ਆਤਮ ਗਕਾਲ 
ਉਜਾਗਰ'॥੩੦॥ ਧਾਰਹੁ ਸੁਰ![ਸੁਨਹੁ ਕਰਿ ੫ । ਵਹਿਰ ਬੈਰੀਅਨਿ ਲੋ 
ਇਕ ਜੀਤ'।। ਤਿਨ ਕੌ ਜਸੁ ਢਾਵੀਂ ਬਹੁ `। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਲੋ ਜਗ 
ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥ ਲੂ ਨੰ. ਨ "ਦਲ-ਨ-ਦਖਰ ਪਖ 
ਨਿਤ ਰਚੈਂਪਸੁਨਿ ਸਾਂਈਦਿੱਤਾ!ਸੇ ਸਾਘਮਨਜੁਤਲੇਹਿੰ ਰਿਖੀਕਿਨ” ਸਧਿ 
॥੩੨॥ਝਬੁਲਸਾ!ਸੁਨਹੁ:ਭਗਤ ਸੇ ਦਾਸ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਦਨ ਸ੍ਰਾਸ“। 

__ ਰਿਦੈ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਗੁਣ ਬਿਰਧਾਵੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਗਜਾਨ ਦਾ ਤਬਿ ਤੁਮ ਪਾਵੋ॥੩੩॥ 
ਪਾਛਲਿ ਰਾੜਿ ਮੋਹ ਕੌ ਜਾਲਿਪਸਿਖ ਜਾਗਤਿ ਹੈਂ ਨਾਮ ਸੈਭਾਲ। ਛੁਧਿਤਿ 

__ ਨਗਨ ਕੋ ਦੇਖਹਿ ਨਾਂਗਿਕਰਹਿੰ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਂਹਿ॥ ੩੪ ॥ ਇਕ ਤੇ 
ਜੇ ਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੈ । ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਤਿਸ ਦੈਬੋ ਕਰੈਂ । ਸਤਿ ਮੈਗਤਿ 
ਮਘਵਾ” ਸਮ ਹੋਇ। ਨੀਵੇ ਹੁਏ ਕਰਿ ਬਰਖਤਿ ਸੋ ॥ ੩੫॥ ਦੋਇ 
ਸਮੇ ਜਾਵਹ । ਪਰਬ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਦੇਖਨਿ ਆਵਹ। ਦੀਪਮਾਲ 
ਬੈਸ ਜਾਨਿ। ਆਨਿ ਸੁਧਾਸਰ ਕਰਹੁ ਸ਼ਨਾਨ”॥੩੬॥ ਪੁਰਿ ਸੁਲਤਾਨ 
ਮੇਲਿ ਸਿਖ ਭਾਰਾ । ਕਰਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤਿ ਭੌਡਾਰਾ। __ ਦੀਪਾ ਹਤੋ 
ਕਾਸਰਾਂ ਰੂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਰਹਤਿ ਹਜੂਰ ॥੩੭॥ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਸਰਬ 
ਪਰਕਾਰ/ਜੋ ਸਿਖ ਆਇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਉੱਤਮ ਭੋਜਨ ਕਰਿ ਅਚਵਾਵੈ। 
ਝਿਨ ਕੀ ਜੂਠਿ ਆਪ ਲੇ ਖਾਵੈਂ0੩੮॥ਸਿੱਖਨਿ ਕੇ ਪਗ ਧੋਵਨਿ ਕਹੈ।ਥਕੜਿ 
ਹੋਇ ਤਿਸ ਚਾਪੀ ਭਰੇ। ਨਗਨ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਬਸਤ ਉਢਾਵੈ । ਚਰਚਾ 
ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤ ਭਾਵੈ ॥ ੩੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪ੍ਸੈਨ ਹ੍ੰ ਕਹਯੋ । ੫ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ੫ ਤੇ ਲਹਯੋ' । ਅੰਧਕਾਰ ਕੋ ਹੋਤਿ ਬਿਨਾਸ਼ । ਤਿਮ ਦੀ੫ ਕੋ 
ਗਯਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੪੦॥ ਹਮਨੇ ਇਹ ਦੀਪਕ ਸਮ ਕਰਯੋ । ਜੋ ਇਸ ਮਿਲੈ 
੧ਦ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਕਰ ਹੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਜਾਨ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । !੧੧ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕ[। ੩ਕਹ] 
ਪੋ ਇਠ ਗੁਰ ਬਹ ਦੇ ਵਰੀਅ ਨੂੰ ਜਿੱਥਦੇ ਹਨ । [੧੧ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ] ਬ=ਹਿੰਦੇ ੫ 

ਨੂੰ । “ਬਿਅਰਬ ਹਨ ਸਾਸ। “ਸਕਕੇ । “ਇੰਦੂ (ਅ) ਬੱਦਲ । "ਜਾਤ ਸੀ । ੯ਪਹਿਲੇ 
ਰਲ 



_੍ਰੀ ਫੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਸ।_____(੨੧੭੯) ___ਰਾਸਿ੩।ਅੰਧੂ ਪਦ. 
ਸ ਨਿਸਚੈ ਤਰਯੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ । ਸੋ ਨਿਸਤਰੇ ਗੁਰੁ 
ਸ਼ਰਨਾਈ॥੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਥੋ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਗਾਸੇ “ਸਿੱਖਨਿ” ਪੂਸੈਗ 
_ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸ੍ਹਂ । ੫੮ ॥ 

੫੯. [ਕਪੂਰ ਦੇਉ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼] । 
ਵੋਰਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਿ ਸੁਧਾਸਰ ਬਾਸ। ਸੈਗਤਿ ਆਵੈ 
ਦਰਸ ਕੋ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਾਸ] ॥੧॥ਚੌਪਈ ॥ 'ਏਕ ਕਪੂਰ ਦੇਉ ਸਿਖ 
ਭਾਰੀਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਜੁਤ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰੀਸੇਵਾ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਿਖ ਕਰੈ । ਬਡੋ 
ਪ੍ਰੌਮ ਸਿਲਿਬੋ ਜਬਿ ਧਰੈ॥੨॥ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਪੂਛਾ । ਪਸਖ 
ਪਯਾਰੋਂ ਤੁਮਰੋ ਉਰ ਸੁਛਾ । ਤਿਨ ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਹਿ ਕਰਾਵਹੁ । ਇਸ ਥਲ 
ਅਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਬਤਾਵਹ ॥ ੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਵੁਰਮਾਵਨਿ ਕਿਯ ਤਿਹ। 
“ਸੋਮਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ ਪੁਰੇ6$ਮਹਿੰ॥ਸੁਨਤਿ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਤਹਿ ਗਯੋ।ਸੈਮਣ 
ਸੈਗ ਮੇਲ ਤਿਨ ਕਿਯੋ॥੪॥ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਨਿਜ ਸਦਨ ਉਤਾਰਾ। ਅਪ ਕਰ- 
ਨਿ ਲਾਗੋ ਅਸ ਕਾਰ1ਈਂਧਨ ਅਧਿਕ ਮੋਲ ਕੋ ਆਨਾ। ਸਵ ਸ਼ਤਰੈਜੀ" 
ਤਯਾਰ ਸੁ ਠਾਨਾ | ॥੫॥ ਅਪਰ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਬਸਤਰ ਆਦਿ । ਲਯਾਵੜਿ ਭਯੋ 
੧ਚਿਟਾਈ, ਦਰੀ । “ਤਿੰਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਬੇ “ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਠ 
ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਅਗਲ/ ਉਣਾਹਠਵਾਂ ਐਸੂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸੇ ੫੮ ਸੰਸੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਸੂ ਕੱਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਹਰਾ 
ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਹੁੰਪਾ:-ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਤਬ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਧਰੋ। ` ਰ 

ਉਗਾਲਬਨ ਐਬਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ । 
ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆੰ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ੩, ੪, ੫ ਦੀ ਥਾਵੇ' ਪਾਠ ਇਉਂ ਹੈ:- 
ਆਯੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨੁ ਪਾਸਿ ॥ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ ॥ 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮਰੇ 

ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ । ਜਿਨਕੇ ਹਿਰਦੇ ਗਜਨ ਬਿਝੇਕ ॥ ੩ ॥ ਸੋੱਤਿਨਾ। ਸੈਗ ਜਿਨ ਲਿਵਲਾਈ ॥ 
ਆਪ ਤਰੇ ਬਹੁ ਸੈਗ ਤਰਾਈ ॥ ਸਦਾ ਨਾਮ ਸੈਗ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਾੰਕੀ ॥ ਇੱਛ' ਮਨ ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ 
ਤਾੰਕੀ ॥ ੪ ॥ ਬਿਖੈ ਬਾਸਨਾ ਜਿਨ੍ਹੋ ਤਿਆਗੀ ॥ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨਨਿ ਕੀ ਲਿਵਲਗੀ ॥। ਤਿਨ ਕੋ 
ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਹਿ ਕਰਾਵੇ ॥ ਇਸਬਲ ਹੈ _ਕੇ ਅਪਰ ਬਤਾਵੌ” । ੫॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਇੱ ਕਦੇ ਸਗਲ ਲੋਰੀ ਕਦ ਤਾ ਅਜਾਦੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿਖ ਹੈਂ ਡਾਈ ॥ 
ਗਾਣਾ ਮਾਨਯੋ ਸਡਿ ਸਖ ਪਾਈ ॥ ੬॥ ਤਿਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਾਇ ॥ ਮੈਮਣੁ ਸਿਖ 

॥ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੋਂ ॥ ੭ ॥ 
ਸੁਨ ਗੁਰਵਾਕ ਸਰਬ ਬਿਧਿ ਜਾਨਿ ॥ ਖੋਦਨ ਗੁ ਕੱਨਿ ਪਿਅਲ 8 ਕਪੂਰ ਏ6 
ਤਹਿੰ ਪੁਰਿ ਚਲ ਗਯੇ ॥ ਸੈਮਣ ਮੈਗ ਮੇਲ ਤਹਿ ਭਯੋ ॥ ੮ ॥ ਅਣ ਮਿਲਯੋ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤਿ ਧਾਰਾ॥ 

(ਦਈ ਫਕ ਦ3 ਅਰਲੇ ਚੌ8 ਦੇ ਹੈਨ] ਅਰ _ 
2੩ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੮੦) ] 

ਸ ਮਨ ਅਹਿਲਾਦ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਤਯਾਰ ਸਦਨ ਮੀਹੋ ਧਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

ਨਾਮ ਉਚਰੈ॥੬॥ਕਪੂਰ ਦੇਉ ਸਭਿ ਪੇਖਤਿ ਰਹਯੋਜਿਹ ਪਰਕਾਰ ਕਰਤਿ 
ਵਹ ਲਹਜੋ। ਜਥਿ ਕਰਿ ਕਾਰ ਅਯੋ ਢਿਗ ਸੋਇ ' ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਪਿਖਿ 
ਬਿਸਮੈਂ ਹੋਇ ॥੭॥ ਬੈਠਿ ਨਿਕਟ ਤਿਨ” ਪੂਛੀ ਫੇਰ£ਧੋਨ ਭਾਗ ਤੁਮ ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਹੇਰ । ਦਯਾ ਕਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਯ ਆਨੋ । ਕੌਨ ਕਾਜ ਮੁਖ ਕਰੋ 
ਬਖਾਨਾਂ॥੮॥ਕਹਜੋ ਕਪੂਰ ਦੇਉ“ਕਯਾ ਕਰੈਂਉਮੁਹਿ ਗੁਰ ਪਠਜੋ,ਨ ਢਿਗ 
ਕਫ ਥਿਰੈ”। ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਇਹ ਕਾਜ ਜਰੂਰ । ਰਹੋ ਨਿਸਾ ਸੱਭ ਤੋਰ 
ਹਦੂਰ! ॥੯॥ ਸਭਿ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਧੈਧਾ ਕਰਿ ਲੀਨਿ । ਨਿਸ ਮੰਹੇ ਸੁਤ ਪਿਤ 
_ਕਿਰਤਨ ਕੀਨ ।ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰਹੇ ਤਿਸ ਪਾਸ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਜਥਿ ਉਦਯੋ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੧੦ ॥ ਤਹਾਂ ਧਾਰਵੀ ਲੀਨਿਸਿ ਮਾਲ । ਪੀਛੇ ਪਰੀ ਗੁਹਾਂਰ' 
ਬਿਸਾਲ । ਬਿਚ ਸੇਮਣ ਕੋ ਸਤ ਚਲਿ ਗਯੋ।ਗੋਰੀ ਲਗੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੋ ਭ॥ 
੧੧॥ਕਰਿ ਰਾਖਯੋ ਬਹੁ ਕਾਸ਼ਟ ਤਯਾਰੀ। ਸੋ ਲੇ ਕਰਿ ਸੁਤ ਚਿਖਾ" ਸੁਵਾਰੀ। 
ਤਿਹ ਉਚਵਾਇ ਜਬਹਿ ਲੋ ਚਾਲੇ । ਸੈਮਨ ਕਿਰਤਨ ਕਰੰਤਿ 
ਬਿਸਾਲੋ॥੧੨॥ਸੁਤ ਮ੍ਰਿਤੁ ਕੇ ਆਗੇ ਚਲਿ ਗਯੋ । ਕਾਸ਼ਟ ਸੋਗ ਦਾਹ ਕਰਿ 
ਦਯੋ । ਨਰ ਬਤਰਾਵਨਿ ਕੋ“ ਜਥਿ ਆਏ। ਸਫ ਸਤਰੇਜੀ ਦੀਨਿ ਡਸਾਏ॥ 
੧੩॥ ਪਿਖਤਿ ਕੱਪੁਰ ਦੇਉਂ ਬਿਸਮਾਯੋ । ਕਹਜੋ “ਜਿ ਤੈਂ ਪੂਰਬ ਲਖਿ ਪਾਯੋ 
ਗਰ ਤੇ ਜਾਚ ਲੇਂਝਿ ਸੁਤ ਬੈਂਸ ।ਜੀਵਤਿ ਰਹਤਿ ਸੁ ਬਰ ਤੇ ਜੈਸ॥੧੪॥ 
ਸੈਮਨ ਕਹੜੋ “ਸਰੀਰ ਅਨਿੱਤ। ਇਨ ਬਿਨਸਨਿ ਅਚਰਜ ਨਹਿੰ,ਮਿੱਤ”! 
ਤਨ ਬਿਨਸੇ ਜੋ ਸ਼ੋਕ ਕਰੇਤੇ । ਤਿਨ ਸਮ ਮੂਰਖ ਅਪਰ ਨ ਜੇਤੇ" ॥੧੫॥ 
ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੀਅਹਿ ਨਾਮ ਸਹਾਇ । ਜੋ ਪ੍ਰਲੋਕ ਮਹਿ ਸੈਗ ਸਿਧਾਇ । ਪਿਤ 
੧ਜਿਮਣ ਨੇ । “ਤੇ (ਆਪ) ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ । "ਵਹੀਰ । "ਪੁੱਟ ਢੀ ਚਿਖਾ । 
੫ਦੁਲਵਣ ਭਾਵ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰਨ ਲਈ । “ਜਿਵੇ ਵਰਨਾਲ ਜੀਵਵਾ 
ਰਹਿੰਦਾ । ?ਹੇ ਮਿੱਤਰ । ਜੀਵ । #।ੱਕ _੬; ੭;੮੭ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੌਪਈਆਂ ਚਾਰ 
ਲਿਖਤੀ ਨਸਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ___ 
“ਗ੪% [ਪਿੰਡ ਪੈਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] ਹ 

ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੂਛੀ ਸਤਿਕਾਰਾ ॥ ਆਪਸ ਸ਼ੈ ਬਹੁ ਪੁੀਤ ਕਰਾਈ ॥ ਹਿਤ ਸੋਂ ਮਿਲੇ 

ਪਰਸਪਚ ਭਾਈ ॥ ੯ ॥ ਕਰਿ ਆਦਹੁ ਤਿਸ ਸਦਨ ਉਤਾਰਾ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿਵਾਇ ਉਦਾਰਾ / 
ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਨ ਸੇਵ ਕਰਾਈ ॥ ਬਹੁਰੋ ਆਪ ਗਯੋ_ਕਿਤ ਬਾਈ ॥ ੧੦ ॥ ਕ਼ਰਨਿ 
ਲਗਜੇ ਐਸੇ ਤਬ ਕਾਰ! । ਈੱਧਨ ਆਨਜੋੇ ਮੋਲ ਉਦਾਰਾ ॥ ਸਫ ਸਤ੍ਰੋਜੀਆਂ ਲੜਇਿ ਕਰ 
ਨਾਨਾ ੪ ਧਰਡਿ ਏਕਲੀ ਕਰਿ ਇਕ ਥਾਨਾ ॥ ੧੧ ॥ 



ਰੋ ਗੁਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੮੧ ) ਚਾਸਿ ੩ । ਅੱਸੂ ੬੦ 

ਸਤ ਚਾਰ ਦਿਵਸ ਕੀ ਖੇਲ। ਤਨ ਤਤ ਪੰਚ ਬਿਰੋਧੀ ਮੇਲ ॥ ੧੬ ॥ 
ਨਿਜ ਵਲ ਭੌਗੇ ਤੇ ਹਇੰ ਭਿੰਨ । ਕੋਈ ਮਰਹਿ ਨਹੀ ਕੋ ਜੈਨ” । ਅਪਨ 
ਸਰਪ ਬਿਸਾਰਿ ਲਹੇ ਦਖ।ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਬਿਚਾਂਰਨਿ ਤੇ ਸਖ ॥੧੭॥“ਨਹਿਂ 
ਕਿਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛੁ ਮਰੈ । ਆਪਨਿ ਚਲਿਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ” । ਇਹ 
ਗੁਰਬਾਕ ਬਿਚਾਰਹ ਤਾਸ । ਘਟ ਮਟਤੇ ਨ ਬਿਕਾਰ ਅਕਾਸ਼॥੧੮॥ਤਿਮ 
ਤਨ ਜਨਮੇ ਮਰਨ ਮੜਾਰੋ । ਆਤਮ ਰਹੈ ਦੁਹਨਿ ਤੇ ਨਜਾਰੋ? । ਸੁਨਤਿ 
ਕਪੁਰ ਦੇਉ ਕਰਿ ਬੈਦਨ । ਪੈਨ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ਮੋਹ ਨਿਕੈਦਨ? ॥ ੧੯॥ 
ਗੀਇੰਦ, ਗੋਲਾ, ਮੋਹਨ ਤੀਨਕੁੱਕ ਜਾਤ ਕੇ ਤਿਨਕੋ ਚੀਨ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 

ਕੋ ਢਿਗ ਚਲਿ ਆਏ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਅਰਜ਼ ਅਲਾਏ ॥੨੦॥ “ਜਿਸ 
_ ਬਿਧਿ ਹੋਇ ਉਧਾਂਰ ਹਮਾਰੋ । ਸੋ ਰਾਵਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰੋ” । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 
ਵਰਮਾਵਨਿ ਕੀਨਿ । “ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪਹੁ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੨੧ ॥ ਰਾਖਹ 
ਮਰਣ ਯਾਦ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ । ਪਾਪ ਨ ਹੋਇ ਲਖਹੁ ਗੁਨਿ ਮਨ ਮੈਂ॥ਅਘ 
ਕਰਿਬੇ ੩ ਜਬਿ ਹਟਿ ਗਏ।ਪਿਛਲੋਏਰਾਮਨਾਮਤੇ ਛਏ“॥੨੨॥ਹੋਇਪਨੀਤ 
ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ । ਨਿਰਮਲ ਐਤਹਿਕਰਣ ਬਨਾਵੋ । ਬਹੁਰ ਗਯਾਨ ਕੀ 
ਉਤਪਤਿ ਹੋਇ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਦੁਖ ਸਭਿ ਖੋਇ” ॥੨੩॥ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 
ਸਨਿ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ । ਲਾਗੇ ਸਿਮਰਨਿ ਕਰਨਿ ਹਮੇਸ਼। ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਕੇ 
ਸੇਵਤਿ ਰਹੇ । ਅੰਤ ਪਰਮਪਦ ਤੀਨਹੁ ਲਹੇ ॥੨੪॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰਗਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਰਿੰਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਸਿੱਖਨ? ਪੂਮੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮੁ ਏਕ ਊਨਸਸ਼ਟੀ ਅੰਸੁ॥ ੫੯॥ 

_੬੦. [ਸੋਹਣ ਆਦਿ ਸਿਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਰੀਜ£ ਬਸੈ ਲਵਪੁਰੀ ਕੇ ਮੋਹਣ ਆਲਮ ਚੋਦ । ਜੋਧਾ ਜੱਲਹ” 

ਤੁਲਸਪੁਰਿ ਚਾਰਹੁੰ ਬਡੇ ਮਸੇਦ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾਕਰਿਹੀਂ। 
ਆਨਹਿੰ ਧਨ ਸਿੱਖਨ ਮਹਿ ਫਿਰਿਹੀਂ । ਗੁਰੁ ਬਿਰਾਣਕਾ” ਖਾਹਿ ਨ ਆਪਿ। 
ਢਾਨਹਿੰ-ਇਹ ਬਿਸਾਲ ਹੈ ੫੫॥ ੨॥ ਮਿਲਹਿ ਅਹਾਰ ਬਿਖੈ ਜਿਮ 
ਮਾਖੀ । ਬਮਨ' ਕਰਾਵਹਿ ਰਹਹਿ ਨ ਰਾਖੀ”” । ਤਯੋਂ ਗੁਰ ਕੇ ਧਨ ਕਰੇ 

ਵੁਰਾਵਨਿ । ਸਰਬ ਪਦਾਰਬ ਕਰੇਂ ਨਸਾਵਨ ॥ ੩॥ ਅਰੁ ਸਰੀਰ ਕੋ ਦੇ 

੧ਪੰਜ ਢਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ । “ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੈਮਦਾ ਹੈ । “ਘਟ ਤੇ ਮਟ 

ਉਪਾਬੀ ਕਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਦਾ । “ਪਿਛਲੇ(ਪਾ੫)“ਨਾਸ਼ ਹੇ ਜਾਣਗੇ। #ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੀ। “ਡਾਈ ਜੌਲੋ । "ਕੋਡੀ । “ਉਲਟੀ ਕੇ । (ਅੰਦਰ) ਰਖੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਟੀ ਨਹੀਂ । 



_ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੧੮੨) ਚਗੰਸੇ ੩ । ਅੰਧੂ ੬੦._ 
ਕਰਿ ਛੀਨ`-।ਯਾਂਤੇ ਨਹੀਂ ਛਪਾਇ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਸੋ-ਚਾਰਹੁੰ ਇਕ ਦਿਨ ਰਥ 
ਚਢੇ । ਆਇ ਦਰਸ ਹਿਤ ਆਨੰਦ ਬਢੇ ॥ ੪॥ਕੇਤਿਕ ਪੰਥ ਜਬੰਹ ਜ਼ਲ 
ਆਏ । ਨਿਕਸਯੋ ਦੇਕ ਸਰਪ ਅਗਵਾਏ । ਵਣ ਬਿਲੈਦ ਕੋ ਕਰਿ ਕੰ ਊਚਾਂ। . 
ਸਨਮੁਖ ਰਬ ਕੇ ਆਇ ਪਹੂਚਾ॥ਪ॥ਕਰੀ ਐਪਰ ਦਿਸ਼ਿ ਰਬ ਤਿਸ ਹੇਰਿ। 
ਭਿਤ ਕੋ ਸਮੁਖ ਤਯੋ ਅਹਿ ਵੇਗਮੋਹਣ ਦੇਖਿ ਉਤਰ ਤਬਿ ਪਰਮੋ । ਇਕ 
ਘਟ ਲੇ ਅਹਿ ਆਗੇ ਧਰਜੋ ॥੬॥ ਕਹਨੋ“ਦਰਸ ਗੁਰ ਕੋ ਜੇ ਚਾਂਹੇ।ਤੇ ਪਵੇਸ਼ 
ਕਰਿ ਇਸ ਘਟਮਾਂਹੇ।ਪਨਗ ਬਰਯੋ ਬੀਚ ਤੜਤਕਾਲ।ਮੁ੫ ਆਛਾਦ ਕਟੋਰੇ 
ਨਾਲਿ ॥੭॥ ਰਥ ਮਹਿ ਧਰਿ ਕਰਿ ਆਇ ਸੁਧਾਸਰ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਡੇਰਾਂ ਕੀਨ 
ਉਤਰ ਕਰਿ। ਪੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਢਿਗ ਆਏ। ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਮਾਥ 
ਨਿਵਾਏ ॥੮॥ ਕਹਜੋ ਗੁਰੂਤੁਮ ਕੇਤਿਕ ਅਹੋ”? । ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਏ ਸੋ 
ਕਹੋ! ।ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਹਯੋ“ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ] ਹਮ ਚਾਰਹੁੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਤੇ ਆਜ”॥ 
੯॥ਗੁਰ ਬੋਲੇ“ਸਿਖ ਪੰਚੋ ਏਹੁ । ਪੰਚਨਿ ਕੋ ਪ੍ਸਾਵਿ ਇਨ ਦੇਹਘਟ ਮਹਿ 
ਮੇਲਿ ਸਰ੫ ਜੋ ਆਨ।ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਮਸੈਦ ਮਹਾਨਾ ॥੧੦॥ ਰਿਦਾ ਹੰਕਾਰ 
ਬਿਥੋ ਰਹਿ ਪਾਂਗੇ । ਨਗ ਨਿਮਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖਨਿ ਆਗੇ । ਯਾਂਤੇ ਵਣ ਉਦੋ 
ਗਤਿ” ਪਾਈ ।ਅਰ ਇਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਛਪਾਈ॥ ੧੧ ॥ ਯਾਂਤੇ ਬਨਯੇ 
ਸਰਪ੫ ਬਿਖਕੂਰ।/ਅਬਿ ਲਯਾਵਹੁ ਹਮਰੇ ਸੁ ਹਜ਼ੂਰ।ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਬਾਕਉਠਾ!ਇ 
ਸੁ ਲਕਾਏਧਰਿਂ ਦਿਵਾਨਿ ਮਹਿ ਮੁਖ ਉਘਰਾਏ'॥੧੨॥ਫਣ ਉਠਾਇ ਕਰਿ 
ਨਿਕਸਜੋ ਬਾਹਗ ਖਰੋ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਹੇਰਜੋ ਜਾਹਰ । ਗੁਰੂ ਕਹ “ਸਰ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਨੋਪਸਭਿ ਤਨ ਪਰ ਛਿਰਕਾਵਨਿ ਠਾਨੋ” ॥ ੧੩ ॥ ਤਤਛਿਨ 
ਅਹਿ ਤਨ ਤਜਾਗ ਦਯੋ ਗੈਰੂ੫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਕਾਸ਼ ਗਯੋ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ।ਅਨਿਕਅਘਨਿ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਹਰੇ॥੧੪॥ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਸੈਗਕਰਹਿੰ 

__ ਸ਼ਨਾਨ।ਭਿਨ ਕੋਕਜੋਂ ਨ ਹੋਹਿ ਕੱਲਯਾਨ । ਢੇਸੀ ਜੋਧ ਬਿੱਪ੍ਰਸੇਗ ਜਾਂਤੀ'। 
ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਨਿ ਸੁਖਦਾਤੀ॥੧੫0ਆਏ ਚਲਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਸ । 
ਨਮੋ ਕੀਨਿ ਠਾਨੀ ਅਰਦਾਸਿ/ਬਿੱਪ ਜਿ ਪੰਡਿਤ ਦੀਰਘ ਆਹਿੰ । ਹਮ ਕੋ 
ਲੇੜਿ ਨ ਪੰਗਤਿ ਮਾਂਹਿ॥੧੬॥ਬੈਠਿ ਸਭਿਨਿ ਮੈਂ ਹਮਹੁ ਸੁਨਾਯੋ-ਜਗਤ 
ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਦਿਜ ਤਨ ਪਾਯੋ। ਖੱਤ੍ਰੀ ਕੇ ਸਿਖ ਹੋਏ ਜਾਇ। ਗੈਗਾ ਅਪਰ ਜਿ 
“ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ੨ਕਿਤਨੇ (ਸਿੱਥ) ਹੋ । ਲਗਾ ਰਿਹਾ । %(ਵਾਲੀ) ਹਾਲਤ । “ਖੋਹਲਿਆਂ ' 
=ਸਚੇਟਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆਓ। “ਬ੍ਰਹਮਣ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਜੈ੧ ਨਾਲ ਦੇਸੀ | 7 



ਹੂ ਗੁਚ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ ! ੨੧੮੩ ) ਗੱਸਿ 3। ਅੰਸੂ €੦, 

ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਾਸਿੰ॥੧੭॥ਬਿਸ਼ਨ ਸੁ ਮਹਾਂਦੇਵ ਪੁੱਰ'ਇਇਹੀਸੋ ਤਯਾਗੇ ਤਮ ਸੇਵਹ 
ਨਹੀਂ।ਤੀਰਥੜ੍ਿੱਤਮ” ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਹੈ।ਸੇਵਹੁ ਤਾਂਹਿ ਲਖਜੋ ਬਹੁ ਬਰ ਹੈ॥ 
੧੮॥ਬੇਦਨਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਠੀ ਕੌ ਤਯਾਰੇ।ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਖਾ ਸੋਗ ਲਾਗੇਜਨਮ 
ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਰੁ ਸ਼ਿਵਰਾਤਿ । ਬਤ ਇਕਾਦਸੀ ਤਜਿ ਤੁਮ ਖਾਤਿ ॥ ੧੯॥ 
ਗਾਇੱਤੀ, ਤੋ ਸੋਧਜਾ, ਤਰਪਨ ।ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਬਰਜਨ । 
ਮਿਰਤਕ ਪਾਛੇ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ/ਕਰਯੋ ਕਰਾਹਲੋਹਮੁਖ ਗ੍ਰਾਸਾ॥੨੦ਮਯਾਂਤੇ 
ਤਮ ਕਿਸ਼ਰਿਅਬਿ ਹੋਏ।ਪੰਗੰਤ ਉਚਤ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਜੇਏ--ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ! ਤੁਮ 

ਹੱਖਲ ਤੇ । | ਦ ਮਨ । ਘ੍ਰਾਂਘੀ= 

ਹਮਹਿ ਸਤਿਨਾਮੁ । ਜਮ ਸੋਂ ਰਹਯੋ ਨ ਕੈਸੇ ਕਾਮੁਮ੨੨॥ਤਉ ਜਿ ਪੰਡਿਤ 
ਕਰਿ ਅਪਮਾਨੇ। ਕਿਮ ਹਮ ਤਿਨ ਕੇ ਜੈਗਿ ਬਖਾਨੋਏਮਸ਼ਹੀ ਅਰਜਨ ਸਨਿ 
ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ ਮਹਾਨ॥੨੩॥ ਨਗਰ ਭਯੋ ਇਹ 
ਦੇਕੈਕਾਰਾ। ਬਿਧਿ ਹਰਿ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਿ” ਜਿਤਿਕ ਉਦਾਰਾ । ਛਿਤ ਮੰਡਲ ਕੇ 
ਡੀਰਬ ਸਾਰੇ । ਬਸਹਿ ਆਇ ਪਾਵਨਤਾ ਧਾਰੇ" ॥੨੪॥ ਇਕ ਤੌ ਜਲ 
ਤੀਰਥ ਮਹਾਂ । ਦਤਿਯ ਨਾਮ ਕੋ ਤੀਰਬ ਇਹਾਂਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਦਿਕ 
ਬਡ ਮੋਤ । ਇਸ ਕੋ ਤਟ ਪਰ ਬਿੰਦ ਬਸੈਤਿ੯॥੨੫। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ । 

ਰੀਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸੁਤੀ ਤੇ ਕਰਹਿ ਉਦਮੁ ਧੁਰਿ ਸਾਧੁ ਕੀ ਤਾਈ ॥ ਕਿਲ 

__ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੈ_ਹਮਰੈ ਵਿਚਿ ਹਮਰੀ ਮੈਲੂ_ਸਾਧੂ_ਕੀ ਧੂਰਿ ਗਵਾਈ ।। ੧॥___ 
ਭਾਵ ਕਾਸ਼ੀ । "ਕੀਤਾ ਹੋਯਾ । "ਸੁਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ । “ਰੋਇਆ । 'ਜਾਤੀ ਦੇ 

ਹੈਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮੈਗਲ ਤੋਂ । <ਪਰਮੇਸ਼੍ਰ ਦਾ । “ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਦੀਆੰ ਪੁਰੀਆਂ । 
"ਕੂੰਜ = ` ਅ<-ਦ ਤਉ“ ਹਨ । 

ਪੁਮੈਗ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਰਯਾਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 

11 , _ ਵੇਦਾਂ _ਬ੍ਰਤ) _ਗਾਇਣ੍ਰਹ _ਸੈਂਧਸ;__ਤਰਪਨ; 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾਂਪ ਸੁਰਜ । ( ੨੧੮੪ ) ਗਾਸਿ ੩ । ਅੰਨ ੬੦. 

ਰੌਪਈ॥ ਗਨ ਅਘ ਕਰਿ ਪਾਨੀ ਜੇ ਮੱਜਤਿ । ਤੀਰਥ ਮਹਾਂ ਬਿਖੈ ਸਭਿ 
ਤੱਜਤਿ । ਪਾਪਨਿ ਤੇ ਆਕਲ ਹੁਇ ਆਵਤਿ । ਇਹਾਂ ਧੁਰ ਸੈਤਨ ਕੀ - 
ਪਾਵਤਿ॥੨੬॥ਕਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਨਿ ਕਰਿ ਤਬਿ ਹੀ।ਤੀਰਥ ਗਨ ਪਾਵਨ 
ਹਇ ਸਭਿ ਹੀ ਸਿਖਨਿ ਬੁਝਯੋ “ਜਗ ਮੰਹੋਂ ਜੋਵੈ'। ਜਲ ਸੋਂ ਮਲਿ ਕਰਿ 
ਮਲ ਕੌ ਖੋਵੈਂ॥੨੭॥ ਚਰਨ ਧੂਰ ਤੇ ਮਲ ਕਿਮ ਜਾਵੈ?” । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ 

ਬਤਾਵੈਂ । ਸੱਜੀ ਸਾਬਣ ਮਲ ਹੀ ਹੋਵੇਂ । ਤਿਨ ਤੇ ਮਲ ਬਸ- 

ਤਨਿ ਕੀ ਧੋਵੈਂ ॥੨੮॥ ਤਿਮ ਸੈਤਨਿ ਪਦ ਰਜ” ਅਤਿ ਪਾਵਨ । ਹੈ ਸਮ- 

ਰਥ ਗਨ ਪਾਪ ਨਸਾਵਨਿ । ਤਿਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰਵਨ ਧੁਨਿ ਪਰੇ । ਪ੍ਰੇਮਾਂ 
ਭਗਤਿ ਉਪਾਵਨਿ ਕਰੇ ॥ ੨੯॥ ਸਭਿ ਬਲ ਜਲ ਕੋ ਤੀਰਬ ਅਹਾਂ । 

ਅਧਿਕ ਨਾਮ ਕੌ ਤੀਰਥ ਇਹਾਂ ।ਥਿਚ ਜਹਾਜ ਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿ ਗਜਿਸ 
ਮੋ ਨਾਮ ਮੁਹਾਣਾਸੁੰਦਰ ॥੩੦॥ਸ਼ਿਵ ਸਿਰ ਤੇ ਗਿਰਿ ਰੀਗ ਪ੍ਰਵਾਹ । ਮਿਲੋ 
ਪਚਾਵਤਿ” ਸਾਗਰ ਮਾਂਹੁ ।ਡਿਮ ਗੁਰ ਮੁਖ ਤੇ“ ਨਿਕਸੀ ਬਾਨੀ । ਪਠਹਿ 
ਬਿਚਾਰਿ ਕਮਾਇ ਜੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ ੩੧॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਪਗ ਸੈਗ ਮਿਲਾਵਤਿ। 
ਬਹੁਰ ਬ੍ਹਮ ਮਹਿ ਮਿਲਿਬੋ ਪਾਵਤਿ । ਦੋਨਹੁ ਤੀਰਬ ਇਹਾਂ ਬਿਸਾਲੋ । 

ਜਨ ਕੋ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਲ ਸਖਾਲੋ॥੩੨॥ਬਿਸ਼ਨੁਰੁਪ ਬਨਿ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ। 
ਕਰੇ ਸ਼੍ਰਾਸ ਤੇ ਬੇਦ ਬਿਸਾਲਦ੍ਾਦਸ਼ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਕੌ ਪਾਇ। ਕਮਲਾਸਨ 
ਬਿਸਤਾਰ ਉਪਾਇ॥੩੩॥ਬਹੁਰ ਬਯਾਸ ਨੇ ਬਹੁ ਬਿਸਤਾਰੇ।ਜੋ ਪਰਿਵਿਰਤਿ 

ਭਏ ਜਗ ਸਾਰੇ । ਤਿਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਨ ਬਿਏ।ਸੈਤ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਭਏ ॥ ੩੪॥ ਕਲਿ ਕੇ ਜੀਵ ਉਧਾਰਨ ਕਾਗੰਨ । ਕਰੇ ਬੇਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ 

ਉਚਾਰਨਿ1 । ਸਮਝਹਿੰ ਨਰ ਮਤਿਮੰਦ ਸੁਖਾਰੇ । ਕਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋਰਟੁੰ 
ਤਾਰ॥੩੫॥ ਸੈਜਮ ਸੋਂ ਅਹਾਰ ਨਿਤ ਕਰਿਬੇ। ਇਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸਿਖ ਬ੍ਤ 
ਧਰਿਬੇ । ਪੰਦ੍ਰਹਿ ਦਿਵਸਨਿ ਮਹਿੰ ਸੋਂ ਆਵੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ 
ਭਾਵੇ ॥ ੩੬ ॥ ਸ਼੍ਰ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਕ ॥ 

ਰਾਮ ਸੈਗਿ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਆਈ ॥ ਏਕਾਦਸੀ ਲ੍ਰਤੁ` ਰਹੈ 

੧ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ । “ਚਰਣ ਧੂੜ । ਮਲਾਹ । (ਜੋ ਆ) ਮਿਲੇ (ਤਿਸਨੂੰ)` ਪਹੁੱਚਾਂਵਦੀ ਹੈ । 
ਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਵਿੰਦ ਤੋਂ । #ਭਾਵ ਇਕਾਦਸ਼ੀ । # ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬਾ: 

ਅਧਜਾਯ ੫੨ ਐਕ ੩੫ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ 

ਰਾਸ ੩ ਦੇ ਐਸੂ ੪੧ ਵਿਖੇ ਐਕ ੧੧ ਤੇ ੫੦ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟੂਕਾਂ । ਰ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਾਦਾ ( ੨੧੮੫ ) ਰਾਸਿ 3 । ਅੱਸੂ ੬੧- 

ਕਉ ਤੀਰਥਿ ਜਾਈ ॥੧॥ 

ਫੌਪਈ। ਬਿੱਘ 1 ਸਾਤਿ ਤਨ ਕੇ ਅਭਿਮਾਨੀ' । ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵਤਿ ਆਤਮ 

ਗਜਾਨੀ । ਧਰਹਿੰ ਅਹੈ ਤਨ ਸੇ ਚੰਡਾਲ । ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਮ ਚਰਬੀ ਕੇ ਨਾਲ ਰ 
॥੩੭॥ ਸੋ ਬ੍ਹਮਨ ਜਿਨ ਬ੍ਹਮ ਪਛਾਨਜਯੋ । ਸਭਿ ਘਟ ਮਹਿ ਇਕ 
ਪੂਰਨ ਜਾਨਮੋ ।-ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ` ਬ੍ਹਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਹਮਾਰੋ- 

॥ ੩੮॥ ਹਾਡ ਚਰਮ ਮਿਜ' ਸ਼ੌਨਤ ਮਾਸ। ਧਰਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ, ਚੰਡਾਲ _ 
ਅਵਾਸ। ਤੁਮ ਬ੍ਹਮਣ ਹੋ ਬਹੁਮ ਪਛਾਤਾ । ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੇ ਨਿਤ ਰੈਗ 

ਰਾਤਾ ॥ ੩੯॥ ਤਰਪਨ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਗਾਇੱਤ੍ਰੀ। ਪਿਤਰ ਲੌਕ ਪ੍ਰਾਪਭਿ 
ਪਾਵਿੱਤ੍ਰੀ' । ਤੁਮ ਸਤਿਨਾਮ ਜਪਹੁ ਸੁਖ ਰਾਸ । ਪਹੁੰਝਹ ਰਲੀ ਰੁ ਪਗ 
ਪਾਸ ॥ ੪੦ ॥ ਪਿਤਰਲੋਕ ਸਿਖ ਬਾਂਛਤਿ ਨਾਂਹੀ । ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਨਿਜ ਰੂਪ 
ਸਮਾਹੀ । ਜਿਮ ਸਭਿ ਛਿਤ ਕੌ ਨਿਿਪੰਤ_ ਪ੍ਹੰਨਾਂ'। ਏਕ ਗਾਮ ਤੇ ਹਰੈ ਠ 
ਪਸੈਨ॥੪੧॥ਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋ ਬਹ ਹਰਖਾਵੈ। ਤਿਮ ਨਰਕੀ“ ਪਿਤਰਨ ਪੁਰਿ 

_ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗ ਨਹਿ ਬਾਂਛੇ । ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਪਾਪਤਿ ਜੇ ਆਛੈ'੪ 
੪੨॥ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਨਿਰਨੇ ਸ਼ਨਿ ਕਗਿਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਨ੍ਰਿਸੈਸੈ ਦਿਜਬਗ। 
ਗਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਲਹਿ ਬ੍ਹਮ ਗਕਾਨ । ਜਾਤਿ ਪਾਂਤਿ ਕੀ ਤਯਾਂਗੀ ਆਨ॥ 
੪੩॥ਜਾਤਿ ਕਾਨ ਗਾਢੀ ਪਗ ਬੇਰੀ । ਬੈਧੇ ਦੁਖ ਪਾਪਤਿ ਬਹੁਬੇਰੀ । ਬਿਨ - 

ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਭੂਟੜਿ ਨਾਂਹੀ। ਪੇ ਪਉ _ਪਰਵਾਰਨਿ ਮਾਹੀ ॥ ੪੪ ॥ 

ਤਬੈ ਬੂਝੇ ਸਹਿਜ ਸੁਟ ॥੧॥ ਚੌਪਈ।/ਸ਼ਹੀ ਗੁਰ/ਇਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰੋ 
-ਮਨ ਇਕਾਗੂ ਕਰਿ ਭਜਨ ਸੁਧਾਰੋ-। ਕਰਿ ਹਾਰੇ ਹਮ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇ। 

ਨਹੀ' ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਨ ਪਾਇ॥੨॥ ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਉੱਤਰ ਤਿਨ 
ਕੌ। ਪ੍ਰਥਮ ਨ ਲਖਹੁ”ਸੁਭਾਵ ਜਿ ਮਨ ਕੋ। ਲਗੇ ਪਛਾਨਨਿ ਅਬਿ ਗਤਿ 
ਅੰਤਰਿ'। ਇਸੀ ਜਤਨ ਮਹਿ ਰਹੋ ਨਿਹੈਤਰ ॥ ੩ ॥ ਨਿਕਸਹਿ ਮਨ ਪੁਨ 
ਜੋਰਹੁ ਆਨ। ਪੁਨ ਪੁਨ ਰੌਕਹ ਬਨਿ ਸਵਧਾਨ । ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ 

ਹਨ । “ਮਿੱਥ । "ਉਹ ਦਭਾਲ ਸਜਦਾ ਲੌਕ ਨੰ 

੩ ਕਰਦੀ ਹੈ । 'ਜਿਵੇੱ' ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ-ਕਾਜਾ, ਭਾਟ 

ਵਕੁਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ।“ਨਰਲੀ (ਪੁਰਸ਼) । ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ "(ਸਂਦਰ=) ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ । ਰਾ 

€ਜੋੜੋ (ਨਾਮ ਵਿਚ) । #੫੪-ਸੂਦ । ੧੧ ਨਨ ਵਲਿ ਜਲ ਕਲਸੀ [` 



_ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੨੧੮੬) _ ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੬੧, 

'ਬਿਰਤਾ ਹੋਇ।ਪਾਵਹ ਸ਼ੋਯ ਕਸ਼ਟ ਗਨ ਖੋਇ॥੪॥ਸਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਤਨ 
ਤਿਮ ਠਾਨਾ।ਸੋ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਏ ਕੱਲਯਾਨਾ। _ਮੰਵ ਕੇ ਸੈਗ ਪਿਰਾਣਾ ਆਯੋ 
ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ॥ ੫॥ 'ਦਿਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਂਹ ਕਲਯਾਨੇ' 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਵਾਕ ਬਖਾਨੇ । “ਸਰਵਰ ਕੈ ਮੁਰੀਦ ਤੁਮ ਦੋਉ । ਸਿੱਖੀ 
ਕਠਨ ਕਮਾਇ ਨ ਸੋਉ"॥੬॥ਕਹਨਿ ਲਗੇ “ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਭ੦। । ਤਬਿ 

ਤੇ ਹਮਰੋ ਮਨ ਵਿਰਿ ਗਯੋ । ਹਿੰਦ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਰਕ ਮਨਾਵੈਂ । ਗਯੋ 
ਧਰਮ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਵੇਂ॥੭॥ਸਨਿ ਗੁਰ ਕਹਯੋ“ਜਾਹ ਨਿਜ ਧਾਮ । ਪ੍ਰਥਮ 
ਢਾਹ ਸਲਤਾਨ ਮੁਕਾਮ । ਪੁਨ ਆਵਹੁ ਹਮ ਸਿੱਖ ਥਨਾਵੈ' । ਸ਼ਕ ਅਪਨੋ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵੈਂ॥੮॥ਸੁਨਤਿ ਜਾਇ ਤਿਸ ਥਾਨ ਬਿਦਾਰਾ/ । ਗੁਰ ਢਿਗ 
ਆਇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਚਾਰਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਮੂਖ ਤੇ ਸੇਵਾ ਫੁਰਮਾਈ । “ਮੰ ਵਹਿਰ ਤੇ 
ਈਂਧਨ ਲਯਾਈ ॥%॥ ਤੂੰ ਚੱਲੋ ਝੌਕਨਿ ਪਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਸੇਵ 
ਲਹੋ । ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁਇ ਜਬੈ । ਹਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵਹਿੰ ਤਬੈ ॥ 
੧੦॥ ਨਿਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਨਹ ਮਨ ਲਾਇ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹਇ ਜਿਸ 
ਬਾਇ। ਸਿੱਖਨਿ ਜਠੇ ਬਾਸਨ ਜੋਇ । ਕਰਹੁ ੫ਪਖਾਰਨਿ ਮਾਵਨਿ ਸੋਇ)! ॥ 
੧੧॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸੇਵ ਲਗੇ ਹਰਖਾਇ । ਚਿਰੈਕ/'ਲ ਗੁਰ ਸੈਗਤਿ ਪਾਇ। 
ਕਥੋ ਪਿਰਾਣਾ ਸਿੱਧ ਬਿਸਾਲਾ। ਬਹਮ ਗਮਾਨ ਲਹਿ ਸਦਾ ਸਖਾਲਾ।੧੨॥ 

ਅੰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਜੋ ਗੁਰ ਤੀਰ । ਸੇਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਧੀਰ । ਕਬਾ ਮੰਵ 
ਕੀ ਅਪਰ ਸਬਾਨ।ਬਰਨਨਿ ਕਰੀ" ਸੁਨਹੁ ਸਿਖ ਕਾਨ॥੧੩॥ _ਹਮਜ਼ਾਂ 
ਜੱਜ ਮਿਲਿ ਜੁਗ ਕਾਂਤ । ਬਾਲਾ" ਮਰਵਾਹ£ ਵੱਖਯਾਤ । ਅਪਰ ਓਹਰੀ” 
ਨਾਨੋਆਯੋ। ਸੂਰੀ ਹਤੋ ਚੌਧਰੀ“ ਗਾਯੋ ॥ ੧੪ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪਹੁੰਢੇ 
:ਗਸ। ਬਦਨ ਕਰਿ ਭਾਖੀ ਅਰਦਾਸ । “ਗੁਰੂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਨਾ !। 
ਖੀਚ ਪੁਰਾਨ ਸੁਨਕੋ ਹਮ ਕਾਨਾ॥੧੫॥-ਕਾਸ਼ੀ ਕੇਰ ਮਹਾਤਮ ਭਾਰੇ । ਮਰੋ 
ਤਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਲੋ ਸਾਰੇ । ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਨਿਕਟ ਵਾਸ ਕੋ ਪਾਵੈ । ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵ-॥ ੧੬ ॥ ਆਪ ਸੁਧਾਸਰ ਮੰਹਮਾ ਭਾਖੀ। ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ1ਮਹਿੰ ਰਾਖੀ । ਕਹੋ ਮਹਾਤਮ,ਹੈ ਇਸ ਜੈਸੇਨਿਰਨੇ ਕਰਹੁ ਲਹੈ' 
ਸਿਖ ਤੈਸੇ? ॥੧੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਸੁਨਤਿ ਵਖਾਨਾ ।“ਤੀਰਬ ਰਚਨਿ 
੧ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ । “ਢਾਹਿਆ । “ਨਾਮ । “ਜਾਤ ਹੈ । “ਸੂਰੀ ਚਉਧਰੀ । "ਜੇਸੇ ਇਸਦਾ ਹੈ । 

#ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਰਾਸ; ਐਸੂ ੪੩ ਤੇ ੪੪। 7੫:-ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਬਦੋਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਪੁਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੨੧੮੭) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੬੧. 

ਸਧਾਸਰ ਠਾਨ' । ਇਸ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਕੌਸ । ਤੀਰਥ ਤੀਨ ਲੋਂਕ ਕੇ 
ਜੋ ਸੁੱ'॥੧- ॥ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਧਰਿ ਕਰਿ ਉਰ ਤ੍ਰਾਸ । ਸਗਰੇ ਆਵਹਿ 
ਕਗੀਹੰ ਨਿਟਾਸ । ਸੰਭ ਕੋ ਫਲ ਇਸ ਥਲ ਤੇ ਹੋਇ। ਬਾਸ ਕਰਹਿ ਇਹ 
ਠਾਂ ਨਰ ਜੋਇ ॥ ੧੯॥ ਬੀਚ ਬਲਜੋ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਿਰ । ਨਿਸ ਦਿਨ 
ਸੱਤਿਨਾਮ ਜਿਸ ਅੰਦਗਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਭ ਰਰੈ' । ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਨਾਮ 
ਮਹਾਂਤਮ ਧਰੇ”ੈਂ॥ ੩੦ ॥ ਨਾਮ ਰੁ ਨਾਮੀ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ। ਯਾਂਤੇ ਬਾਸ ਪ੍ਰਮੇ- 
ਸ਼ੁਰ ਹੋਈ । ਜਿਮ ਗੌਗਾ ਮਹਿੰ ਮੁਖ ਹਰਿਦਰਾਰ। ਤਿਮ ਹਰਿ ਪੌਰ” ਇਹਾਂ 
ਨਿਰਧਾਰ੨੨ਮਨਿਰਗੁਣ ਕੂਪ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨਸਗੁਨ ਸਰੂਪ? ਆਪ 
ਭਗਵ'ਨ । ਦੋਨਹੁ ਬਸ ਕਰਹਿ ਜਬਿ ਇਸਸੈ । ਮੱਜਿਤ ਦਰਸਤਿ ਅਘ 
ਰਹ ਕਿਸ ਮੈਂ? ॥੨੨॥ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਬਸਹਿ ਬਧਹਿ ਅਧਿਕਾਇ । ਲਛਮੀ 
ਸ਼ਰਨ ਬਸੰਹ “ਦਸ ਆਇ । ਜੀਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ। ਬਿਧਿ ਸ਼ਿਵ 
ਬਸੰਹੋ ਪ੍ਰਤੂ ਕੇ ਨਾਲ ॥੨੩॥ਪੁਨ ਸੁਰ ਐਸੋ ਕੋਇ ਨ ਅਹੈ । ਆਨਿ ਇਹਾਂ 
ਨਹ ਬਾਸੋ ਲਹੈ । ਹਰਿ ਕੇ ਨਿਕਟ ਅਧਿਕ ਫਲ ਸਾਰੇ । ਅਪਰ ਨ ਕੋ 
ਸਮਤਾ ਇਸ ਧਾਰੇ'॥੨੪॥ ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਮਹਿ ਨਿਤ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿਮਰਰਿ 
ਸੁਨੰਹ ਸੁ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ£ । ਕਰਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਛੇਮ ਲਹੈ ਰੇ/ਬਹਮ ਗਯਾਨ 
ਤੋ ਕਸ਼ਟ ਦਹੈਂਰੇ॥੨੫॥ਤੀਨਹੁੰ ਤਾ੫ ਨਿਵਾਰਨਿ ਕਰੈ।ਆੰਤਹਕਰਨ ਮਹਾਂ 
ਮਲ ਹਰੋਂ । ਤ੍ਹਮ ਗਯਾਨ ਕੋ ਲਹਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਪੁਰਹਿੰ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਸਹਿ- 
ਕਾਮ ॥੨੬ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਕਰਮਾਂ ਮਾਂਹਿ । ਪਗ ਪਗ! ਮਹਿ ਸੌ ਤੀਰਥ 
ਆਹਿ/ਸੂਖਮ ਰੁਪ ਧਾਰ ਤਣ ਰਹੈਂ।ਨਿਜ ਨਿਜ ਪਾਵਨਤਾ ਕੋ ਚਹੈਂ॥੨੭॥ 

ਕਾਲਾ ਸਸੱਖ ਮੇਹਰਾ ਔਰ । ਸਣੇ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿ ਗਿਰ ਠੌਰ” । ਸੋ 
ਬਦਨ ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਪਾਸ । ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਕੌ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੨੮॥#ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ 
ਕਰਿ ਸੈਸੇ ਹਾਨੀ । ਬਸਹਿੰ ਤਾਮਸੀ ਇਹਾਂ ਜਿ ਪ੍ਰਾਨੀ । ਕਰਹਿੰ ਪਾ੫, ਨੀਹੋ 
ਅਦਬ ਰਖੰਤੇ । ਸੋ ਕਿਸਥਿਧਿ ਕੀ ਗਤੀ ਲਹੇਤੇਊ”॥੨੯॥ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰ- 
ਮਾਵਨਿ ਕੀਨਿ।“ਬਸਹਿੰ ਜਿ ਮਹਿਮਾ ਨਹਿ ਮਨ ਚੀਨਿ। ਠਾਨਹਿ ੫੫; ਨ 
“ਜੋ ਹੈਨ । “ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ । “ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ( ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ) ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ 
ਨਾਮ । “ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । “ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਇਸਦੀ ਨਹੀਂ' ਰੱਖਦਾ । 
ਓਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਪਹੜਾਂ ਕਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । 

"ਂਪ£-ਜਿਸੰਤੇਂ ਨਅ ਮਹਤਮ ਕਰੈਂ । 



___ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । ' ੨੧੮੮) _____ ਰਾਸਿ੩।ਔਸੂ੬੧, 

ਜਾਨਹਿੰ ਮੂਫ। ਸੁਨਹਿੰ ਨ ਸੱਤਿਨਾਮ ਬਹੁਰੂਵ ॥੩੦॥ ਤ੍ਰਿਗਧ ਜੀਨ ਮਾਰ 
ਇਹਨਣਾਂ ਪਾਵੈ।ਕੁਕਰ ਕਾਕ, ਕੂੰਝ,ਬਨਿਜਾਵੇਂ।ਮੁਖਕ,ਸਰਪ ਬਨਹਿ ਅਘ 

ਭੋਗਹਿੰਪਨ ਨਰ ਇਸ ਬਲ ਬਨਹਿੰ ਅਰੋਗੰਹ” ॥੩੧॥ਪੁਨ ਭਗਤੀ ਕੌ 

_ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਂਇਫੁਟੰਹ ਚਰਾਸੀ, ਗੌਨ ਨ ਹੋਇ? । ਸੁਠਿ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨਿ ਸੀਸ 

ਨਿਵਾਯੋ। ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਯੋ! ॥੩੨॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਾਲੋਂ ਸੀ ਬਡ 
ਸੁਰਮਾਂ ਕੱਕਾ ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਤਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰਿ ਬੂੜਤਿ ਭਯੋ 
ਬ੍ਤਾਂਤ ॥੩੩॥ਬੌਪਈ । “ਮਰਹਿ ਜੁੱਧ ਮਹਿ ਜੋਧਾ ਜੋਇ। ਕੋ ਪਦ ਤਿਸ ਕੋ 

ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਨਕਹਾਂਜਾਇ ਸੁਖ ਕੇਤਿਕ ਪਾਵੈ?” ਸੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਾਂਹਿ 

ਬਤਾਵੈਂ॥੩੪॥ਧਰਮ ਬੀਰਤਾ ਜਿਸਨੇ ਧਾਰਾ।ਨ੍ਿਤੈ ਰਹਿਨ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰਾ 
-ਜੀਤਜੋ ਸ਼ੱਤ ਚਹਤਿ ਚਿਤ ਮਰਜੋ । ਮਰਤਿ ਜਿ ਸੱਤਿਨਾਮ ਉਰ ਧਰਸੇ 

॥੩੫॥ ਪ੍ਰਾਪਤਿੰ ਹੋਤਿ ਪਰਮਗਤਿ ਸੋਇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪਨਿ ਖੋਇ 

ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਰਿਸੁ ਰਿਪੁ ਪਰ ਧਾਰਿ/ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਮੁਖ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰਿ॥ 

੩੬॥ਬਿਨਾਂ ਤਾਸ ਤੇ ਤਨ ਤਜਿ ਦੇਤਿ/ਹਤਿ ਹੜਿਸ਼ਸਤ੍੍ ਪਰਹਿ ਰਣਖਤ। 

ਜੋਗੀ ਸਮ ਭੇਦੋ ਰਵਿ ਮੰਡਲ । ਪੁਨ ਪਹੁੰਚਹਿ ਜਹਿੰ ਬਸਹਿ ਅਖੰਡਲ'॥ 

੩੭॥ ਗਨ ਬਿਰੈਗਨਾ"ਸੇਵਤਿ ਆਇ । ਬਿਬਧ ਥਿਧਿਨਿ ਕੇ ਬਿਬਧ (ਜਿ 

ਬਾਇੰ।ਚਾਮੀਕਰ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬੀਯਰਾਂਗ ਸੁਨਾਵਹਿੰ ਬਹੁ ਸੁਖ ਸੀਚਾਂ॥੩੮॥ 

ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਸੁਖ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਗ ਸੁਰਤਨ ਨ ਘਨ ਸ਼ਰਰਗਮਬਾ ਗਧਰਮ 

ਬਡੋ ਇਹ ਆਯੁਧਧਾਗੀ'। ਨਹਿਂ ਸ਼ੱਤ੍ਨ ਦਿਖਾਇ ਪਿਛਾਰੀ ॥੩੯॥ ਦੋਨਹੁ 

ਲੋਕ ਸੂਰ ਕੁਜਤਰੈ'।ਜੀਤਹਿ,ਪ੍ਰਿਥਵੈ”ੈ ਰਾਜ ਸੁ ਕਰੈ।ਮਰੇ, ਸ਼ੂਰਗ ਕੇ ਸੁਖ 
ਕੋ ਪਾਵਹਿ ।ਚਾਮੀਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ਬਸਾਵਹਿ॥੪੦॥ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਯਕਨਿ ਸੇਜ 

ਸੁਖਾਲੋ । ਭੋਗੇ ਕੋਗ ਅਨੰਦ ਬਿਸਾਲੋ।ਇਮ ਜਾਨਹੁ ਜੋਧਾ ਗਤਿ ਭਲੋਂ । 

ਸਮੁਖ ਲਹੇ ਤੇ! ਸ਼ੁਤ ਪਦ ਮਿਲੋ: ॥ ੪੧॥ ੪੪ ਸੰ ਕੁ: ਪ੍ਤ੫ ਸ਼ੁਯ ਕ੍ਰਿੱਥੇ ਵਿਕ 

ਲਆ ਦਰ ਵਕ ਅਰਧ ਬਰਨ । ਵਇੰਦੂ । #ਅਪੱਸਰਾਂ । “ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਦਵਤਿਅੰ ਦੇ ਜੋ ਘ ਹਨ । "ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆਂ । "ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ । "ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 

(ਦੇ ਸੁਖ) ਸੂਰਮੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਂ ਹੇਠ ਹਨ । #ਂਘਾ:=ਲੇ ਜਾਲੇ । ਰ 

ਪਾ:-ਨ੍ਿਭੈ ਹੋਨਿ ਤੇ। __3ਇੱਬੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧਾ ਅਤੈ 
ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਜੋਗਣੀ ਉਢਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ; 
ਪਰ ਜਦੇਂ (ਸਮੁੱਖ ਹੋਯਾ ਭਾਵ) ਸਨਮੁਖ ਹੋਯਾ ਜੂਬ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਮੁਕਤ ਵੱਢ ਜਦ (ਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ 

ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੈਜਾ ਕਿ ਉਪਰ ਐਕ ੩੫) ੩੬ ਵਿਚ ਵਸਿਆ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੧੮੯) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਹੂ ੬੨. 

੬੨. (ਸੇਠਾ ਉਗਵੈਦਾ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸ਼] । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਸੇਠਾ ਉਗਵੈਦਾ ਦਉ ਅਪਰ ਸਭਾਗਾ ਤੀਨ।ਚੂਹਣੀੀਏ ਘੁੰਰ ਮਾਹ 
ਬਸਹਿੰ ਜਾਤਿ ਅਰੌੜੇ ਚੀਨ ॥੧॥ ਝੌਪਈ॥ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਤ ਕਰੈ' । 
ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਜਾਗ ਗੁਰੁ ਉਰ ਧਰੈਂ । ਛੁਧਿਤਿ ਸਿੱਖ ਕੌ ਦੇਤਿ ਅਹਾਰਾ।ਹੇਰ 
ਨਗਨ ਕੋ ਬਸਤ ਉਦਾਰਾ॥੨॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀਹਾਬ ਜੋਰਿ 
ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ/ਕੋਜਨ ਇਹਾਂ ਦੇਤਿ ਘਰ ਮਾਂਹੀਪਿਤਰਨ ਕੋ ਪਹੁੰਚੰਤ 
ਕੈ ਨਾਂਹੀ $? ॥ ੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਨ ਸਾਬ ਬਖਾਨਾ । “ਪਹੁੰਚੰਤ ਪਿਤ੍ਰਨ 
ਹਿਤ ਜੋ ਦਾਨ, । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਬਹੁ ਤਿਮ 
ਜਾਨਿ?”॥ ੪॥ ਸ਼ੀ ਮੁਖਵਾਕ:- 

ਨਾਨਕ ਅਰੈ ਸੇ ਮਿਲੋ ਜਿ ਖਟੇ ਘਾਲੈ ਦੇਇ ॥ 

ਜੌਪਈ॥ ਸਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਪੁਨ ਕੀਨਿ ਸੈਦੇਹ/ਪ੍ਰਾਨੀ ਇਹਾਂ ਅਹਾਰ ਸੁ ਦੇਹਿ 
ਪਿਭਰ ਸੁਰਗ ਕੈ ਨਰਕ ਮਾਰੀ । ਕਿਧੋਂ ਜੂਨ ਕੈਸੇ ਕੋ ਧਾਰੀ"॥੫॥ ਤਹ 
ਪਹੁੰਚਹਿ ਕਿਮ/ਸੈਸੇ ਇਹੀ? । ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਤਰ ਦਿਯ ਸਹੀ/ਜਥਿ 

ਪਿਤਰਨਿ ਕੌ ਦਿਨ ਚਲਿ ਆਵੈ। ਤਿਨ ਹਿਤ ਕਰਿ ਭੋਜਨ ਜੋ ਖ੍ਰਾਵੈ ॥੬॥ 
ਪਿਤਰ ਬਰਨ ਚਾਰਨ ਸਮੁਦਾਇ।ਬੈਂਪ੍ਰਨਿ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਹਿ ਆਇ ਸਿੱਖਨ 
ਕੈ ਗਨ ਪਿਤਰ ਜ ਅਹੈਂ । ਸੋ ਸਿੱਖਨਿ-ਮਹਿ ਬਾਸੋ ਲਹੈਂ ॥੭॥ ਜਥਾ ਚੰਗ” 
ਬੈਧੀ ਮੈਗ ਡੋਰ । ਡੋਲਤ' ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਨਭ ਕੀ ਓਰ । ਡੌਰ ਬੰਧਿ ਦੀਪਕ 
ਪਹੁੰਚਾਵੈ। ਤਿਮ ਖਿਤਰਨਿ ਕੀ ਬਿਧਿ ਬਨਿ ਆਵੈ ॥੮॥ ਮੋਹ ਡੋਰ” (ਨਜ 
ਸਤਿ ਸੈਗ । ਬੋਧੇ ਰਹਤਿ ਦੂਰ ਸਮ ਚੌਗ” । ਪਿਤਰ ਦੇਵਤਾ ਜੇ ਸਭਿ 

ਕੇਗੇਲੇ ਲੋ ਸੋ ਅਹਾਰ ਤਿਸ ਬੇਰੇ ॥੯॥ ਸੁਰਗ ਕਿ ਨਰਕ ਜੂਨ ਕੇ ਮਾਂਹੀ। 

ਸੁਰ ਜੇ ਖਿਤਰ ਪੁਚਾਵਹਿੰ ਤਾਂਹੀ” । ਸੁਨਿ ਤੀਨਹੁ ਨਿਸ਼ਚੇ ਮਨ ਕੀਨਾ , 

੧ਮਥਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਧਾਰ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ । “ਗੁੱਬੀ । “ਉਡਦੀ ਹੈ । “ਮੋਹ ਦੀ ਭੌਰ । 
#ਸ਼ਾਧ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਹੈ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਰੇ ਹੋਏ ਪਿਤਰਾਂ ਹੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ 

ਬਾਸਤੇ ਮੰਨ ਆਦਿਕ ਦੇਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗਲ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਰਸਮ ਮਾਤ੍ਰ ਜਾਰੀ 

ਹੈ । ਇਸ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ-ਆਇਆ ਗਇਆ ਮੁਇਆ ਨਾਉ ॥ ਪਿਛੈ ਪਤਲਿ ਸਦਿਹੁ 

_ਕਾਵ ॥ ਵਾ ਮਾਝ “ ਹੋ ਪੁਨ: ਪਿਤਰ ਡੀ ਬਪੁਰੇ ਕਹੁ ਕਿਉ ਪਾਵਹਿ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ ॥ 

ਪੁਨਾ:-ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁੰਹੈ ਘਰੁ ਮੁਹਿ ਪਿਤਰੀ ਦੇਇ ॥ ਅਗੇ ਵਸਤੁ ਸਿਵਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ 

ਕਰੇਇ ॥ ਵਫੀਅਹਿ ਹਬ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਏਹ ਕਰੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੇ ਮਿਲੋ ਜਿ ਖਟੇ 

_ ਘਾਲੇਂ ਦੇਇ ।। [ਵ: ਆਸਾ % ੫) _ [ਵਲ ਰੂਥ ੯੩ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਚੇ ਹਲ” 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ `( ੨੧੬੦) __ਰਾਸਿਤ।ਅੂ ੬੨. 

ਜਿਮ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੰਨਿ ਲੀਨਾ ॥ ੧੦॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਧੋੜਾ ਜਾਤਿ 
।ਆ, ਜੇਠਾ ਸੇਠੀ ਆਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਤਕ ਬੈਦਨ 

ਕੀਲ ਸਿ ਜਾਨੋਂ ।੧੧॥ਚਉੌਪਈ॥ਇਮ ਅਪਨੀ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਂਨ।“ਰਾਵਰ 
ਕੀ ਬਾਨੀ ਹਮ ਮਾਨੀ। ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਰਹਿ ਕਮਾਈ। ਸੱਖੰਨ ਸਾਬ 
ਬਾਂਟਿ ਹਮ ਖਾਈ"॥੧੨॥ਮਿਲਿ ਦਿਜ ਹਮਸੋਂ ਤਰਕ ਕਰੇਤੇ।ਕਹਿੰ-ਹਿੱਂਸ 
ਨਿਤ ਪੰਚ ਕਰੇਤੇ" । ਉਖਲੀ,ਕ੍ਟਣ'” /ਪੀਸਣ ਚਾਕੀ। ਬਢਨੀ ਫੇਰਨਿ" 
ਲੇਪਨਤਾ ਕੀ॥੧੩॥ ਦਲ ਮਹਿੰ ਪਾਵਕ ਜੋ ਜਾਰਠਿ।ਅਰ ਜਲ ਤੇ ਹੋਵਹਿ 

_ %੫ ਕਾਰਨ।ਅਗਨਿ ਅਹੁਤਿ ਪੰਚ ਹਮ ਦੇਤਿ&ਦੋਸ਼ ਨਿਵਾਰਨਿ ਸੋ ਕਰਿ 
ਲੇਤਿ॥੧੪॥ਪੀਛੇਪਾਵਨ ਭੋਜਨ ਕਰੈਂ।ਤਮ ਨਹਿ ਕਰਹ ਪੱਚ ਅਘਧਹੇਂ-” 
। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਤਿਨ ਸਮੁਝਾਯੋ । “ਜੋ ਅਹਾਰ ਤਮ ਸਿੱਖੰਨ 7 ਖਾਈ॥ 
“ਟੌਡਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ੧ਦਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਹਿੰਸਾ ਨਿਤ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 
ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਛੜੀਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਟਣਾਂ । “ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਹਣਾ । ਝਾੜੂ ਵੇਰਨਾ । 
$;ਮਸ਼ੀਂ ਅਗ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਨੁ ਤੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ । ੧ਂਪਾ:-ਠਨ, ਆਨ । 
-ਗ. [ਪਿਛਲੇ ਪੈਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰਾਧ ̀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੈ । ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ. ਕਾਂ; ਕੁੱਤੇ; ਬਾਹਮਣ ਖਾ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਸ਼੍ਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਰਿਆੰ ਨਮਿੱਤ ਸ੍ਰਾਧ ਕਰਦੇ 
ਹਨ; ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸਮ ਪੂਸਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰ 
ਗਏ ਵੱਭਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੋਈ ਕਰਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸਦਾ ਉਤਰ 

ਇਹ ਵਾਕ ਹਨ:-ੈ ਪਿਛੇ ਕਰਰਤਨ ਕਰਿਅਹੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਜੀਉ! ॥ ਪੁਨ-'ਮ੍ਰਿਟ ਪਾਏ 

ਇਹ ਗੀਤ ਸੁ ਕਹੋ । ਗੁਰੂ ਹਥ ਕਾ ਪਾਠ ਸੁ ਧਦੋ' (ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾ: ੬) । ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ 
ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸਦਗਤੀ ਲਈ ਸਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ । 

ਨਾਨਕ ਏਏ ਕਮਾਵੈ ਸੇ ਮਿਲੈ ਅਗੇ ਪਾਏ ਜਾਇ” ॥ “ਆਪਣ ਹਬੀ ਆਪਣਾ ਮਾਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ 
ਸਵਾਰੀਐ ॥? “ਸਾ ₹: “ ੧) । ਪਹੇਤੂ ਪਗਾਰ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਮਿੱਤ ਤੇ ਪਿਆਰ 
ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਦਾ ਪਾਠ ਭੋਗ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਕਰਾਣ) ਅਰਦਾਮੇ ਸੇਧਨ; ਦਾਨ 

ਦੇਣ ਸਭ ਵਿਹਤ ਹੈ । ਮਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਐਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਰ 
ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਫੁਟਦੀਆਂ ਨਹੀ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਭਾਵ; ਪਿਆਰ ਦੀ 
ਤਾਰ ਤੇ ਐੱਪੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਣ ਇੱਝੇ ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ ਹੈ । 

ਯਬਾ-“ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸਹਿ ਪਿਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ” ॥ ਤਬਾ-“ਜਨਮੁ 

ਸਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕੁਲ ਭੀ ਲਈ ਬਖਸਾਇ” । ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਨਿਰੀ ਲੋਕਾ ਰੀਤ, ਸੇ ਕਵੀ 

ਜੀ ਪਿੰ੍ਹਾਂ ਨਮਿੱਤ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਆਦਿ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਗਵਾਂ ਪਿਤਰ ਲੋਕ ਪੁੱਜਨਾਂ 
ਦੋਹਾਂ ਗੱਠ# ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂਤ ਨਹੀਂ ਪਿਛੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਆਏ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੩ 
ਐ ੬੦ ਛੰਦ ੨੦ ਅੰਤੇ ੨੯ ਤੋਂ ੪੨ ਡੱਕ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ___(੨੧੯੧) ___ ਰਾਸਿਤ।ਅੰਸੂ੬੨. 
੧੫॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਮ ਭਨੰਤੇ । ਪੀਛੇ ਆਪ ਬੈਠਿ ਅਚਵੇਤ 
ਪਾਂਵਨ ਹੋਤਿ ਅਹਾਰ।ਅਰਾਨਿ ਦੇਵਤਾ ਬਦਨ ਮਝਾਰਾ'0੧੬॥ਨਾਰਾਯਣ 
ਚੇਤਨ ਸਭਿ ਮਾਂਹੀ । ਸੂਰਜ ਸਭਿ ਕੇ ਦ੍ਰਿਗ ਮਹਿੰ ਆਹੀ । ਬੀਚ ਨਾਸ਼ਕਾ 
ਅਸ੍ਰਨਿਕ੍ਮਾਰ । ਦਿਸ਼ਪਾਲਕ ਹੈਂ ਸ਼ਰਵਣ ਮਬਾਰ ॥ ੧੭ ॥ ਰਸਨਾ ਬਿਖੇ 
ਬਰਨ ਕੋ ਬਾਸ । ਰੋਮ ਬਨਾਸਪਤੀ ਲਖਿ ਰਾਸ । ਹਾਥਨਿ ਮਹਿ ਸਰਪਤਿ 
ਬਿਤਿ ਅਹੈ । ਗਦਾ ਦੇਵਤਾ ਜਮ ਕੋ ਕਹੈ ॥ ੧੮ ॥ ਪਰਜਾਪਤੀ ਲਿੰਗ ਕੋ 
ਜਾਨਹੁ । ਚਰਨਨਿ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਸ਼ਨ ਪਛਾਨਹੁ । ਪੌਨ ਤੁਚਾ ਮਹਿ ਇਮ 
ਸੁਰ ਸਾਰੇ । ਬਾਸ ਕਚੇਤਿ ਸ਼ਰੀਰ ਮਬਾਰੇ॥੧੯॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਜਬਿ ਮੁਖ 
ਪਾਵੈ । ਸਰਬ ਸੁਰਨਿ ਕੋ ਤਬਿ ਤ੍੍ਪਤਾਵੈ । ਸਿੱਖਨਿ ਕੌ ਗੁਰ ਹਿਤ ਕਰਿ 
ਦੇਯ । ਪ੍ੰਨਕ ਮਹਾਂ ਵਲ ਸੋ ਨਰ ਲੋਯ ॥ ੨੦ ॥ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਬ੍ਤਾਵੇ । ਤਿਨ ਤੇ ਅਘ ਅਰੁ ਬਿਘਨ ਨਸਾਵੀ । ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਿ ਸੁਰ ਕੌ ਮੁਲ 
ਮਹਾਨ' । ਤਿਸ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਸਭਿ ਸੁਰ ੜ੍ਰਿਪਤਾਨਾ। ॥ ੨੧॥ ਜਥਾਂ ਮੂਲ ਤਰ” 
ਸਿੰਚਨ ਕਰੇ । ਪੱਤ ਪੁਸ਼ਪ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹਇ ਹਰੇ”। ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਰ 
ਪਾਯੋ।ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਝਕਾਯੋ॥੨੨॥ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਿਖ, ਲਟਕਟ 
ਘੁਰਾ। ਹੁਤੋ ਸਰਾਵ ਕਟਾਰਾ ਰੂਰਾਂ । ਮਿਲਿ ਭਗਵਾਨਾ ਚਾਰਹੁੰ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਪਗ ਸੀਸ ਝ੍ਕਾਏ॥੨੩॥ਬੂਬਮੋ“ਨਾਮ ਜਪਹਿ ਹਮ ਕੌਨ ਊ ਜਿਸ 
ਤੇ ਪਰਾਪਤਿ ਹੁਇ ਸੁਖ ਭੌਨ॥ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਜੋ “ਨਾਮ ਪੂਭੁ ਸਾਰੇ । ਭਉਜਲ 
੧ਮੁਖ ਵਿਚ । “ਬਿਛ ਦਾ ਮੁੱਢ । #ਂਪ:-ਨ ਆਵੋ । 

1ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤਰ;ਪੁਸ਼ਨ ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਨੁਕਤਾ ਖਿਆਟਲ 
ਤੋਂ ਨਿਹੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 
ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ-ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਗ਼ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣ 
ਦੇ ਤਰਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਪੂਠੁ ਕੈ-ਸਿਮਰਨਿ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ” । ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ 
ਕੈ #ਗਿ ।। ਓਹੁ ਧੇਪੈ ਨਾਵੈ ਕੇ ਰੰਗਿ” ।। ਸੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦ ਮੈਲ ਨੂੰ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕਟਦਾ 
ਹੈ । ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਛੈਦ ੩੪ ਤੋਂ ੩੭ਤੱਕ) 
ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਕੇ ਆਪਾ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬਲ ਆਪ 
ਹੀ ਪੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਖਲੀ ਤੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਬਾੜ੍ਹ ਲੇਪਨ; ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ 

ਵਿੱਚ ਅਨਿੱਛਤ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਯਾ ਬ੍ੁਹਮਣੀ ਮਤ ਵਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਾਪ ਗਿਣਨ ਪਰ ਇਹ 
ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਜੋ ਕੁਛ ਬੀ ਉਹ ਹੈ, ਮੈ ਹੈ, ਇਧਰ 
ਤਾਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਭ ਅਹੁਤੀਆੰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ 
ਪਾਂਧ ਲਿਵਾਰਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਅਹਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਵਿਤ੍ਰ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨੰ ਹੀ 
ਘਾਪ ਹਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਰ 



ਜਨ ( ੨੧੯੨ ਰਾਸਿ ੩ । ਅਸ ੬੨. 

_ਹਾਰੇ॥੨੪॥ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਸਿੱਖਾਨਿ ਹੇਤੁ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਸਿਸਜੀ ਇਤ ਵਾਂ । ਦੱਤ ਵਯੁਹ ਜਿਮ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਰੂਪ । ਤਿਮ ਇਹ 
ਚਾਰਹੁ ਬਰਨ ਅਨੂਪ” ॥ ੨੫॥ ਜਥਾ ਚਮੂ ਕੇ ਚਾਰਹੁ ਅੰਗ । ਇਮ ਇਹ 

_ ਬਰਨ ਸ਼ੱਤ ਅਘ ਭੌਗ । ਗਾਰਹੁ ਬੇਦਨਿ ਕੋ ਮਥਿ ਸਾਰ । ਸੁੰਦਰ ਬਰਨ 
ਰਚੇ ਗੁਰ ਚਾਰ॥੨੬॥ਚਹੁੰ ਦਿੰਸ਼ਿ ਤੇ ਦਿਢ ਮਨਹੁੰ ਜਹਾਜ”ਂ। ਕਲਿ ਮਹਿਂ 
ਸਿੱਖ ਉਬਾਂਰਨਿ ਕਾਜ । ਜਪਹਿੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨਿ । ਤਿਨ ਕੋ 
ਕਰਤਬ ਰਹਜੋ ਨ ਆਨ ॥ ੨੭॥ ਵਾਹਿਗਰ ਜਿਨ ਰਿਦੈ ਬਸਾਯੋ । ਚਾਰ 
ਪਦਾਰਥ ਕਰਤਲਾ” ਪਾਯੋ । ਕਹੈ' ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਦੇਹ ਮਹਾਤਮ । ਸਿਮਰਤਿ 
ਪਾਂਪਤਿ ਗਮਾਨ ਸੁ ਆਤਮ? ॥੨੮॥ ਸੁਨਿ ਮਹਿਮਾ ਸਿਖ ਸਿਮਰਨ ਲਾਰੇ॥ 
ਸੰਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਭਾਗ ਜਿਨ ਜਾਗੇ। ਧੌਣ' ਮੁਰਾਗੇ ਰਹਿ ਰਵਿਤਾਸ% 
ਆਯੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪਾਸ॥੨੯ਕਰਿ ਤਿਹ ਸਮੇ ਨਮੋ ਢਿਗ ਬੈਸ।ਹਾਥ 
ਜੌਰਿ ਬੂਝਯੋ ਕਹਿ ਐਸਾ । “ਮਪ ਜੁ ਬਾਨੀ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰਨਿ । ਪਠੈਂ ਸੁਨੰਂ 
ਹਮ ਕਰਹਿ ਬਿਚਾਰਨਿ ॥੩੦॥ ਤਉ ਨ ਦਰਮਤਿ ਮਨ ਤੇ ਹਾਨੀ । ਇਹ 
ਕਯਾ ਕਾਰਨ?ਸਕਹਿੰ ਨ ਜਾਨੀ? ।ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੋ ਭਲ ਭਾਂਤਿ“ਉੱਜਲ 
ਬਸਤ੍ਰ ਰੰਗ ਚਢਿ ਜਾਤਿ ॥ ੩੧ ॥ ਨੀਹੇ ਮਲੀਨ ਕੋ ਰੇਗ ਚਵਤਿ ਹੈ । ਜੇ 
ਪਖਾਂਰ” ਕਰਿ ਮੈਲ ਕਢਤਿ ਹੈ। ਪਨ ਤਿਸ ਕੋ ਰੰਗ ਚ਼ਢੀਹਿ ਸੁ ਨੀਕੋ' । 
ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਪੁਨ ਬੁਝਤਿ ਗੁਰ ਜੀ ਕੋ॥੩੨॥#ਮਨ ਸੂਖਮ ਕੋ ਧੋਵਹਿੰਕੈਸ$। 
ਹਮ ਅਨਜਾਨ,ਬਤਾਵਹੁ ਤੈਸੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਪ੍ਰਥਮ ਬਤਾਯੋ । “ਸ਼ 
ਨਾਨਕ ਜ੫ ਪਾਠ ਬਨਾਯੋ ॥ ੩੩॥ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ 

ਭਰੀਐ ਹ੩ੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥ ਪਾਣੀ ਖੋਤੈ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ ॥ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜ੍ 
ਹੋਇ ॥ ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਜਮੇ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥ ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸ਼ੈਗਿ । ਓਹੁ 

ਧੋਪੈ ਨਾਵੋ ਕੇ ਰਗ ॥ ਰ 
ਚੌਪਈ ॥ ੩ਨ ਅਰੁ ਬਸਤ੍ਰ ਸਬੂਲ ਜੁ ਹੋਇ । ਜਲ ਸਾਬੂਨ ਸੇਗ ਲਾਈਐ 
ਧੋਇ। ਮਤਿ ਅਰ ਅਘ ਸਖਮ ਇਹ ਜਾਨਿ । ਮਨ ਕੌ ਕਰਹਿ ਮਲੀਨ 

ਲਈ। “ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹਸ ਨਾਮ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਾਰ ਰੂਪ ਮੰਨੈ 
ਹਨ:-ਸਰੀਰ ਪੁਰਘ, ਛੇਂਦ ਪਰਖ, ਦੇਵ ੫ਜ਼ਖ, ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ! ਤਾਵੇਂਹ ਕਿ ਚਾਰੇ ਐਖਰ ਹੀ 

ਸੈਦਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਲਖਾਯਕ ਹਨ । 'ਠੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ । 

ਪਜਾਤ ਹੈ । ੬ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ; ਹੁਹਤਾਸ । ?ਥੋਕੇ। 
“ਲਹੈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੇਖੋ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਰਬਾਰਧ ਅਧਜਾਯ ੧ ਅੰਕ 

੬੯ ਤੋਂ ੭੫ ਤੱਕ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮ ਦੇ ਦੇ ਫੈਦ ਮੰਗਲਾਂ ਵਿੱਢੇ । 





ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੨੧੯੪ ) __ਗਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੬੩. 

ਤੇ ਸੇ ਉਰ ਧਾਰੀ । ਲਾਗਮੋ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਮਝਾਰੀ । ਲਾਲਾਸੇਠੀ,ਚੂਹੜ, 
ਸਾਈਂ । ਸੇਗ ਨਿਹਾਲ ਗਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥ ੪੩॥ ਲਿਵ ਲਗਾਇ ਕਰਿ 
ਸ਼ਬਦ ਸ ਗਾਵੈਂ । ਇੱਕ ਮਨ ਹਇ ਕਰਿ ਅਰਥ ਸੁਨਾਵੈਂ। ਕਗੰਹੇ ਬਿਚਾਰ 
ਮ੍ਰਿਦਲ ਮਨ ਹੋਇ। ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਰਾਖਹਿੰ ਰਿਦੇ ਪਰੋਇ ॥੪੪॥ ਤਿਨ ਕੇ 
ਬਚਨ ਸਨਹਿ ਜੋ ਆਯਾ। ਸਭਿ ਪਰ ਪਰੈ ਤਿਨਹੁ ਕੀ ਛਾਯਾਂ । ਮਨ ਖੋਟੋ 
ਭੀ ਹਇੰ ਤਬਿ ਖਰੇ।ਕਲੇ ਕਰਮ ਕਰਿਬੇ ਹਿਤ ਧਰੇ॥੪੫॥ਸ਼ੀਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੇ 
ਬਚ ਪੂਤ" । “ਜੋ ਨਰ ਕਰਹਿ ਭਲੀ] ਕਰਤੂਤ । ਜਿਮ ਅਪਰਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਉਚਾਹੇ । ਤਿਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਪਨੈ ਉਰ ਧਾਹੇ ॥ ੪੬॥ ਤਿਨ ਕੀ ਛਾਂਯਾ 
ਸਭਿ ਪਰ ਜਾਇ। ਸੁਨਹਿੰ ਬਾਕ ਜੇ ਰਿਦੈ ਬਸਾਇ । ਬਹੁਤਿਨਿ ਕੋ 
ਉਧਾਰ ਸੋ ਕਰੇ” । ਤਿਸ ਪਰ ਤੁਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਹੁ ਉਚਰੇ ॥ ੪੭ ॥ 

ਪਹਿਲੋ ਦੇ ਜੜ ਮੰਦਰਿ ਜੈਸੇ ਤਾ ਉਪਰਿ ਦੋਵੈ ਛਾਉ | 
ਝੰਪਈ॥“ਜੋ ਪਦਢਿ ਕਰ ਉਪਦੇ ਸ਼ਬਤਾਵੈ । ਆਂ੫ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ । 
ਤਿਸ ਕੀ ਛਾਯਾ ਪਰਹਿ ਨ ਕਿਸਪੈ। ਸ਼ਵਨ ਕਰੇ, ਕੁਛ, ਹੋਇ ਨ” ਤਿਸ 
8॥੪੮॥ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਰਾਂਹੇ ।ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ੍ਹਪਗ। ਮਾਂਹੇ। 
ਸੁਨ ਅਪਰਨਿ ਗੁਨ ਸ਼ੁਭ ਉਰ ਧਾਗੇਚਹੁੰ ਦਿਸ ਮਹ ਗੁਰ ਕੋ ਜੈਕਾਰੇ॥ 
8੯॥ ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਸਿੱਖਨ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮੁ ਦੁਇ ਸਸ਼ਟੀ ਅੰਸੂ । ੬੨ ॥ 

੬੩, [ਰਾਮਾ ਬੈਬੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾੰ ਪੂੂਤੀ ਉਪਦੇਸ਼] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਕ ਰਾਮ ਬੰਝੀ” ਹਤੋ ਹੇਮੁ ਸੁੱਇਨੀ ”ਂ ਦੋਇ। ਜੱਟੁ ਰੈਡਾਰੀਂ 
ਤਿਤੀ ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਗੰਹ ਸੋਇ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ ਸ਼੍ਰ ਅਰਜਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ । 

ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਯੋ “ਹਮ ਸੁਨਤਿ ਹਮੇਸ਼ । 
ਕਰਤਨ ਕਥਾਂ ਹਚਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ॥੨॥ ਉਰ ਮਹ ਨਹ ਠਹਿਰਹਿ ਠਹਿ- 
ਰਾਏ । ਕਿਮ ਕੱਲਯਾਨ ਅੰਤ ਕੌ ਪਾਏ”? । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। 
“ਪੂਰਬ ਸੁਨਹਿ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਿ ਕਾਨ”॥੩॥ਕਰਹਿ ਮਨਨ “/ਨਿੱਧਰਾਸਨ੪ ਵੇਗ 
ਤੀਨੋ ਜਬਿ ਇਕੱਤ ਇਨ ਹੇਰਿਤਬਿ ਠ(ਹਗੰਹ ਸਿਖ ਕੇ ਉਰ ਮਾਂਗਿਰਹੈ 
ਬਿਚਾਰਤਿ ਬਿਸਰਹਿ ਨਾਂਹਿ॥੪॥ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਨਿ ਹੈ ਦੋਇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸੁਨ/ਹਿ 
ਸਥਿਤ” ਸਤਿਸੈਗ ਮਬਾਰ । ਮਨ ਵਹਿਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਦੌਰਤਿ ਵਿਰੈ । ਕਹਾਂ 
ਕਹਹਿ ਕਛ ਰਿਦੈ ਨ ਧਰੈ॥੫॥ ਤਨਕ ਪੁਨ ਇਸ ਸ਼੍ਵਨ ਬਖਾਨਿ। 
"ਪਵਿੰਤ । “ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਅਸਰ) । “ਜਾਤ । “ਭਾਵ ਸਰਵਣ ਕਹੇ । “ਮਣਾਂ । #ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ 
ਤਿਆਗਕੇ ਉਸਦਾ ਰ੍ਰਪ ਹੇ ਜਾਣਾ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਮਰਣ । “ਬੈਠਕੇ । _”ਘਾ:=ਸੋਈ । 



ਸਰੀ ਪੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੨੧੯੫) ਰਾਸਿ ੩ । ਗੰਨੂ ੬8, 
ਜਾਨਹੁ ਭੂਤਨ ਅਗਨਿ ਸਮਾਨ" ।ਪਾਪ ਦਗਧ ਨਹਿ ਇਸ ਤੇ ਹੋਇਇਕ 
ਮਨ ਹੋਇ ਸੁਨਹਿ ਸਿਖ ਜੋਇ ॥ ੬॥ ਸੋ ਚੁੱਲ੍ਹ ਕੀ ਅਗੰਨ ਬਿਚਾਗਸਭਿ 
ਕਾਂਰਜ ਕੋ ਦੇੜਿ ਸਵਾਂਰ। ਜੇਕਰਿ ਤਿਸ ਪਰ ਜਲ ਦੇ ਪਾਇ । ਬੁਝਹਿ 
ਤੁਰਤ ਨਹਿ ਤਪਤ ਰਹਾਇ ॥ ੭ ॥ ਤਿਮ ਘਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪਰ ਜਾਇ” । 
ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਦੇ' ਬਿਸਰਾਦਿ । ਸ਼੍ਵਨ ਪਿਫਾਰੀ ਮਨਨ ਜਿ ਹੋਇ। ਪਾਵਕ 
ਤੜਿਤਾਕੀ ਸਮ ਸੋਇ ॥ ੮॥ ਜਲ ਅਸੈਖ ਮਹਿੰ ਬਾਸੋ ਤਾਂਹਿ । ਤੇਜ ਹਾਨ 
ਕਰਿ ਬਝਹਿ ਸੁ ਨਾਂਹਿ।ਕਰਿਕੈ ਸ਼੍ਰਵਣ ਜੁ ਧਰਹਿ ਬਿਚਾਰੇ । ਕਾਜ ਕਰਤ 
ਸੋ ਨਹੀਂ ਬਿਸਾਰੇ ॥ ੯॥ ਰਾਖਹਿ ਸਿਮਰਨਿ ਸੋ ਸਭਿ ਕਾਲ। ਜੇ ਨਿੰਧਕਾਸਨ 
ਕਰਹਿ ਸੇਭਾਲ । ਸੁਨਹਿੰ ਬਿਚਾਰਹਿ ਲਗਜੋ ਕਮਾਂਵਨ । ਤਨ ਮਨ ਤੇ 
ਹੋਵਹਿ ਬਹੁ ਪਾਵਨ॥੧੦॥ਸੋ ਬੜਵਾਨਲ" ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਰਹੇ ਸਿੰਧ ਜਲ 
ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ । ਜਲ ਬ੍ਰਿੰਦਨਿ ਤੇ ਬੁਝਹਿ ਸੁ ਨਾਂਹਿ। ਜਲ ਪਾਪੰਨ ਨਿਤ 
ਕਰਤੀ ਦਾਹਿ ॥ ੧੧॥ ਤਬਾ ਸਥਿਰ ਹੋਵਹਿ ਨਿਤ ਗਜਾਨ।ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਾਨ । ਉਰ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਜਿਨ ਕੀਨਾ । ਨਭ ਸਮ ਸਭਿ 
ਮਹਿੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁ ਚੀਨਾ ॥ ੧੨ ॥ ਯਾਂਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਵਣ ਤੁਮ ਕਰੋ । ਮਨਨ 
ਬਹੁਰ 'ਨੱਧੜਾਸਨ ਧਰੋ ! ਉਰ ਸੱਖਮ/ਤਕਾਰ ਹੁੱਦ ਜਾਇ । ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਦਖ ਅਖਲ ਬਿਲਾਇ॥੧੩॥ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਬਿਚ਼ਰੈ ਹੇ ਪ੍ਰਲੈ ਕਾਲ 
ਕੀ ਅਗਠਿ ਜਿਮੈ ਹੋ#। ਸਰਬ ਛਮੇਮ ਕਰਿ ਆ੫ ਰਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਮੀਹ 
ਇਕੜ ਲਹੈ॥੧੪॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਤਾਯਾਂ ਸੈਹਾਰੀਜਿਸਕੇ ਗਮਨੇ ਸਦਨ 
ਮਬਾਰੀ । ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਠਾਏ । ਬੜਾਹ ਭਤੀਜੇ ਜੋਵ ਚੜ੍ਹਾਏ ॥ 
੧੫॥ਸੋ ਬਹ ਬਿੱਧ ਹੋਇ ਕਰਿ ਆਵ।ਚਹਤਿ ਸ਼੍ਰੋਯ ਜਗ ਦੁਖ ਲਖਿ ਪਾਵ॥ 
ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਰਹਜੋ ਸੁਧਾਸਰ ਮਾਂਹੀ । ਕਰਨਿ ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਚਾਹੀ ॥ 
੧੬ ॥ ਬਝੋ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਦੇਤਿ ਹਟਾਇ । ਸਿੱਖਨਿ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਬਨਾਇ। 
ਚਰਨ ਪਖਾਰਹਿ, ਹਾਂਕਹਿ ਪੌਨ । ਬਾਸਨ ਮਾਂਜਹਿ ਜੂਠੇ ਭੰਨ ॥ ੧੭ ॥ 
ਕੁਗਤਿ ਰਿਦੈ ਅਕ੍ਰਰ” ਸਮਾਨਾ । ਜਥਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਠਾਨ।ੜਿਮ 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੌ ਮਨਜਾਨੈ।ਪਬਮ ਜਨਮ ਕੀ ਗਜਾਤਪਛਾਨੰ॥੧੮॥ਇਸ 
'ਕੂਤੰ ਈ ਅਗਨੀ ਸਮਾਨ (ਇਸਦਾ ਢਲ) ਜਾਣੋਂ । "(ਜਦੋਂ) ਪੈ ਜਾਣ (ਉਹ) ੧ ਬਿਜਲੀ 
ਦੀ ਅਰਨੀ । ਨਾ ਤੇਜਹਣ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁਥਦੀ ਹੈ । “ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀ । $ਜਿਵੇ' ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ । ਸ੍ਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾਂ। 



ਰ ਸਰ ਰਤ ( ੨੧੯੬) ਗਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੬3. 
ਬੰਧ ਦੇਖਿ ਦਯਾ ਕੋ ਠਾਨੀ । ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰਜੋ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੀ । “ਤੁਮ ਹੋ 
ਬਡੇ ਲਗਤਿ ਹੋ ਤਾਏ । ਹਮ ਕੋ ਚਹਿਯਤਿ ਸੇਵ ਕਮਾਏ॥੧੯॥ਸੁਨਿ ਕਰ 
ਜੋਰੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜਾਰੀ(“ਮੱਛ ਕੱਛ ਬਾਵਨ ਤਨ ਧਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿੰਘ ਰਾਮ 
ਅਵਤਾਰਾ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪੁਨ ਤੁਮਨੇ ਧਾਰਾਂ ॥੨੦॥ ਇਕ ਦਿਨ ਅਰਜਨ 
ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਈ-ਮਮ ਤੁਮ ਨਾਮ ਏਕ ਹੁਇ ਜਾਈ.ਹੇਪ੍ਰਕੁ ਕਥਿ ਇਮ ਭੀ 
ਬਨਿ ਆਵੈ । ਮੋਰ ਨਾਮ ਕਰਿ ਤੁਸੇ ਬੁਲਾਵੈਂ॥੨੧॥ਮਨ ਭੀ ਮਿਲਜੋ,ਮਿਲ 
ਤਨ ਰਹੇ।ਨਾਮ ਭਿੰਨ ਹੀ" ਸਭਿ । ਜਗ ਕਹੇਇਹ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਚਾਉ 'ਮਹਾਂਨੇ। 
ਤੁਮਰੋ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਬਖਾਨੋ”-॥੨੨॥ ਸੁਨਿ ਗਾਵਰ ਨੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੈਨ । 
ਕਹਜੋ-ਮੋਹਿ ਤੇ ਨਹਿ ਤੂੰ ਭਿੰਨ/ਤਵ ਸੈਕਲਪ੫ ਹੋਇ ਹੈ ਸਾਚ।ਮੋਹਿ ਭਾਵ- 
ਨੀ ਮਹਿ ਨਿਤ ਰਾਚ॥੨੩॥ਕਲੀਕਾਲ ਮਹਿ ਜਥਿਤਨਧਹੈਂ॥ਅਰਜਨਨਾਮ 

_ਰੁਮਾਰੋ ਪਰੈ-' ਸੋ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਮਹਿਦ ਮਹੀਆਨ”। ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰਹਿ 
ਹਿਤ ਠਾਨਿਦਂ ॥੨੪॥ ਨਿਜ ਮਾਂਯਾ ਕਰਿ ਬੈਚਹੁ ਨਾਂਹੀ । ਅਪਨੀ ਸ਼ਰਧਾ 
ਦਿਹੁ ਮਨ ਮਾਂਹੀਗੁਰ ਸਿੱਖੀਕੋ ਦੀਜਹਿ ਦਾਨਜਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮ ਨਹਿਂ 
ਆਨ£੨੫॥ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਮੈਨ ਤਬਿ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਨੀਵੋਂ ਮਨ ਤਾਯੇ ਕਹ ਜੋਏ। 
ਦੀਨਸਿ ਬਰੰਸਿੱਖੀ ਤੁਮ ਪਾਵੋ । ਬ੍ਹਮ ਗਯਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵੋਗ੨੬॥ 
ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ ਤਬਹਿ ਮੈਹਾਰੀ । ਗਤਿ ਪਾਈ ਬਹਮ ਗਯਾਨ ਸੁਖਾਰੀ । 
ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਝੰਡੀ ਜੋਇ।ਸੇਦੋ ਜਾਟ ਲਵਪੁਰੀ ਸੋਇ॥੨੭॥ਅਪਰ ਸਿੱਖ 
ਲਵਪੁਰਿ ਕੇ ਸਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੇਵ ਕੋ ਧਾਰੇ । ਕਰੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਰਬ ਹੀ 
ਰੀਤਿ।ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੇ ਪਿਖਿ ਪ੍ਰੀਤ ॥੨੮।/ਹਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤੁਮ ਜਾਚਹੁ ਬਰ 
ਕੋ ਕਰਹੁ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਉਰ ਕੋ'। ਸਭਿ ਸਿੱਖਨਿ ਮਿਲਿ ਭਲੋ ਬਿਚਾਰਾ। 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਉਚਾਰਾ॥੨੯।ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਿ ਆਏ। 
੧ਨਾਮ (ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਜਨ) ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ । ਕਹਿਣ (ਲੌਗ) । ਕੋਬੜਿਆੰ ਤੇਂ ਬੜੇ। __ 

“ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਖਾਯਕਾਂ ਤੇ ਪੂਸੈਗਾੀੰ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਨਾਲ ਭੱਠ ਡੱਲ ਪੈ 
ਰਹੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ - ਸਮੇਂ ਓਬੇਂ ਦੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੁਮਾਣ ਤੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਦੀ ਆ = ਫੈਣੇ ਚਾਹੀਏ । ਤਾਯਾ ਸੈਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਦਿੰਮ੍ਰਤਾ 
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਤੀਜੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਵਿ ਜੀ ਸਫੁਣ ਕਰਕੇ ਜਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ! 
ਯਾਰਵੀ' ਵਾਰ ਦੇ ਟੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸ਼ਨ ਵਾਨਗ ਪੂਮੈਗ ਨਹੀਂ! ਹੈ, ਓ੩ ਨਿਰੇ ਏਹ ਪਦ 
ਹੈਨ “ਅੱਕੂਰ ਦੀ ਨਿਆਈਂ' ਰਿਦਾ. ਉਸਦਾ ਭਗਤ ਹੈਸੀ” । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੨੧੯੭) __ਰਾਸਿ੩। ਅਸੂ ੬੩, 

ਪਿਖੰਤੋ ਕਸਾਬਪੁਰਾ ਸੁ ਰਿਸਾਏ । ਲਖਜੋ ਪਾਪ ਹੁਇ ਘੋਰ ਮਹਾਨਾ।ਸ੍ਰਾਪਤਿ 
ਕੀਨਸਿ 'ਦੇਵ ਬਖਾਨਾ ॥ ੩੦ ॥ ਲਾਂਨੋਰ ਸਹਰ ਜਹਰੁ ਕਹਹੁ ਸਵਾ ਪਹਰੁ ॥ 

_ਬੌਪਈ ॥ ਤਬਿ ਕੋ ਖੁਰਿ ਮਹਿ ਨਰ ਦੁਖ ਪਾਵੈਂ ।ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਲਗਿ ਬਾਦਿ 

ਉਠਾਵੈ' । ਲਰਹਿੰ ਪਰਸਪਰ ੜਗਰਹਿੰ ਮਾਨੀ'।ਕੇਤਿਕ ਹੋਇ ਪ੍ਰਾਨ ਲਗਿ 

ਹਾਨੀ॥੩੧॥ਮਹਾਂ ਸੈਤਾਪ ਪਾਇ ਨਰ ਰਹੈਂ।ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਾਨ ਆਪ ਮਹਿੰਕਹੈਂ। 

_ ਅਬਿ ਸੋ ਸਰਾਪ ਮਿਟਾਵਨਿ ਕਰੀਅਹਿ। ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਇਸ ਸਮੇਂ” ਨਿਹਰੀ- 
ਅਹਿ?” ॥੩੨॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਨਤਿ ਬਚ ਭਾਖਾਬਰ ਦੁਹਜਾਧਯਕਰੀ 

ਅਭਿਲਾਖਾ । ਤਉ ਦੇਨਿ” ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਬਖਾਨਾ । ਬੋਲੋ ਬਹੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 

'ਸੁਜਾਨਾਂ ॥੩੩ ॥ ਲਾਂਨੌਰ ਸਹਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੁ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰੁ ॥ 

ਇਹ ਸਲੋਕ ਕਹਿ ਸਾ੫ ਮਿਟਾਯੋ।ਤਬਿ ਤੇ ਸਭਿ ਲੋਕਨਿ ਸੁਖ ਪਾਯੋ। ਤਬਿ 

ਸੈਦੋ ਅਰ ਸਾਂਈ ਦਿੱਤਗਸ਼੍ਹੀ ਅਰਜਨ ਸੋਂ ਮਿਲੋ ਪਵਿੱਤਾ॥੩੪॥ ਇਹ ਪ੍ਰਸੈਗ 
ਕਹਿ ਸਕਲ ਸਨਾਯੋ । ਲਵਪਰਿ ਕੇ ਨਰ ਗਨ ਬਰ ਪਾਯੋ । ਹਮ ਆਏ 

ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈਦੇਹ ਸ਼੍ਰੋਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਨਾਈ॥੩੫॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਤਿਨਹੁ ਉਚਾਰਾ । “ਨਿਤ ਕੀਜਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਚਾਰਾਂ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

ਕਰਿ' ਗਕਾਨ ਪਛਾਨੋ।ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਇਕ ਕਰਿ ਜਾਨੋ ॥੩੬।ਤੁਮਰੀ 
ਰਸਨਾ ਤੇ ਜੋ ਸਨੈ । ਤਿਸ ਕੌ ਭੀ ਮਨ ਦ੍ਰਵਹਿ ੧ ਗੁਨੰ । ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਮਹਿੰ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵਭਗਤਿ ਕਰਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨ ਸੁ ਪਾਵੋ॥੩੭॥ ਸੁਨ 

ਦੋਨਹੁ ਪਦ ਬੈਦਨ ਕਰੀਜਨਮ ਸਫਲ ਜਾਨਯੋ ਤਿਸਘਰੀ। __ ਨਾਨੂੰ 

ਰਾਜ ਸੁ ਕਾਲੂ ਆਨਿ। ਹੁਤੋ ਕੋਹਲੀ ਹਾੜੀ ਜਾਨਿ॥੩੮॥ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਦ 
ਕਰਿ ਕੈ ਨਮੇਂ। ਬੋਲੇ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਿਹ ਸਮੋਇਕ ਪਠਿ ਸੁਨਿ ਕੰ ਸ਼ਬਦ 
ਤੁਮਾਰਾ । ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਿ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ॥ ੩੯ ॥ ਇਕ ਐਸੇ ਪਠਿ ਕ 

ਹੁਇ ਮਾਨੀ। ਭੋਗੇ ਬਿਸ਼ਯਨਿ ਨਾਰਿ ਬਿਰਾਨੀਂ'। ਅਪਰ ਬਰੇ ਕਰਮਨ ਕੰ 

ਕਰੈ । ਪਠਿ ਕਰਿ ਲੋਕਨਿ ਤੇ ਧਨ ਹਿਰੈਂ॥੪੦॥ ਤਿਨ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਤਿ ਹੈ 

ਕੌਨਊਮਸੁਨਿ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਭੌਨ/ਪਠਹਿੰਸਨਹਿੰ ਜੇ ਹਿਤ ਕੱਲਯਾਨ। 
ਸ਼ਭ ਕਰਮੀ ਕਿ ਕਰੈਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ&੪੧॥ਅਰਥ ਲਖੈਂ ਦੁਰਮਤਿ ਕੌ ਤਜਾਗੀਂ। 

ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨੁਰਾਗੇਂ । ਤਿਨਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਿ ਜਾਇ । 

੧ਹੋਕਾਰੀ । “ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਦੀ (ਤੇਨਤੀ) । “ਕਠਨ ਸਾਧਨੇ ਯੋਗ । 'ਵਰ ਦੇਣ 
ਲਈ । “ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ । #(ਅਤੇ) ਸ਼ਤ ਕਰਮੀਆਂ ਵਾਬੂਰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤ੫ ਸੂਰਜ । (੨੧੬੮) ____ਰਾਸਿ3।ਅੰ੧੬੪. 
ਗਰ ਸਮੀਪਤਾ ਸੋ ਨਰ ਪਾਇ ॥੪੨॥ ਪਠਹਿੰ ਲੋਨਿ ਧਨ ਕੌ ਧਰਿ ਲੋਗ । 
ਕਰਹਿ ਕੁਕਰਮਨਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੋਭਾ" । ਜਿਮ ਅਹਿ ਮਣਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਪਾਇ। 
ਬੀਨ ਬੀਨ ਕਿਰਮਨਿ ਕੌ ਖਾਇ॥੪੩॥ਤਿਮ ਤਿਨ ਨਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿੱਤ ਪਛਾਨੋਂ 
ਪਠਿ ਸੁਨਾਇ ਲੋ' ਦਰਬ ਮਹਾਨੋ । ਕਗਹੈ ਕਕਰਮ ਕੋਗ ਤ੍ਰਿਯ ਪਰ ਕੋ। 
ਸਿਮਰਹਿ ਨਹਿੰ ਸਤਿਨਾਮ ਸੁ ਬਰ ਕੌ॥੪੪॥ਨਰਕ ਸਿਧਾਰਹਿੰ, ਗੁਰ ਨ 
ਸਹਾਇ । ਬਿਨ ਸਹਾਂਇਤਾ ਬਹ ਦੂਖ ਪਾਇ)! । ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ 
ਗਰ ਬਕ ਬਿਸਾਲ । ਲਰੇ ਸਕਰਮਨਿ ਗਨ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥੪੫॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਹਿੰਥੇ ਤਿਭਿਯ ਰਾਸ “ਸਿੱਖਨ' ਪਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤੈਸਸ਼ਟੀ ਅੰਸੂ ।। ੬੩ । 

੬੪, [ਕੱਲਜਾਣ; ਭਾਨੂੰ ਅਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸ਼] । 
ਦੌਹਗ ॥ ਸਦ” ਸੁਰ” ਕੱਲਕਾਨ ਇਕ ਆਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰ । ਪਗ ਪੰਕਜ 
ਪਰ ਨਮੋ ਕਰਿ ਕਹੀ ਅਰਜ਼ ਉਰ ਧੀਰ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ॥/ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਮੈਂ ਰਣ ਖਤ।ਨਿਿਭੈ ਰਹੋਂ' ਰਿਪੁ ਹੜਿਬੇ ਹੇਤ। ਦੋਨਹੁੰ ਦਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧੇ। 
ਜਬਿਹੂੰ ਸ਼ਸਤ ਚਲਨਿ ਲਗਿ ਪਰ॥੨॥ਤਬਿ ਰਿਪੁ ਸੈਨ ਮਹਿ ਬਰ ਜਾਵੇਂ 
। ਕਰਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਲ ਤੇ ਰਿਪੁ ਘਾਵੇਂ। ਪੁਨ ਨਿਜ ਦਲ ਮਹਿੰ ਆਨਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋਂ 
ਕਰੋਂ ਪਲਾਵਨਿ ਸ਼ੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋ! ॥ ੩ ॥ ਸਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਵਾਕ ਉਚਾਰੇ । 
“ਸਗਮ ਅਹੈ ਦਲ`ਰਿਪੁਦਲ ਮਾਰੇ'#।ਇਸ ਕੋ ਸਦਾ ਸੱਤਿ ਅੱਗਯਾਨ । 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਭਟ ਜਾਨਿ ॥੪॥ ਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਲਧਰਿਕੈ। 
ਇਨਹੁੰ ਪ੍ਰਹਾਰਹਿ ਰਿਦੇ ਬਿਚਰਿ ਕੈ । ਮਹਾਂ ਸੂਰਮਾਂ ਕਹੀਐ ਸੋਇ । ਸੁਖ 
ਅਨਾਸ਼ ਇਨ ਨਾਸ਼ੇ# ਹੋਇ॥੫॥ ਅਸ ਬਿਰਲੈ ਜੋਧਾ ਬਲਵੈਤ। ਮਨ ਰਿਪੁ 
ਕੌ ਕਰਿ ਜਤਨ ਗਹੌਤਿ।ਇਸਪਰ ਦੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬਨਾਯੋ।ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ 
ਭ੪ ਸੁਨਾਯੋ ॥ ੬ ॥ ਸ਼੍ਰ ਮੁਖਵਾਕ ॥ 

'ਜੈਨਾ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਸੂਰ ਅਜਿਤੈ ਸੈਨਾਹ? ਤਨਿ ਲੰਮ੍ਰਤਾਹ ॥ ਆਵਧਹ” ਗੁਣ 
ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ ਓਟ ਗੁਰ ਸਬਦ ਕਰ ਚਢਰਮਣਹ ॥ ਆਟੂੜ ਤੇ ਅਸ" ਰਥ 
_ਨਾਗਹ" ਬੁਝੌਤੇ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗਹ ॥ ਬਿਚਰਤੇ ਨਿਰਜ੍ਰੈ ਸਤਰ ਸੈਨਾ ਧਾਧੰਤੇ ਗੋਪਾਲ 
ਕੀਰਤਨਹ ॥ ਜਿਤ ਤੇ ਬਿਸ ਸੈਸਾਰਹਦਦੇ ਨਾਨਕ ਵਮ ਕਟੋਤਿ "੧ ਪੰਚ ਤਸਕਰਹ”$ ॥੨੯। 

ਚੌਪਈ॥£ਮਨ ਜੀਤੇ ਸੋ ਸੁਰ ਕਹਾਵੈ। ਪਰ੍ਭੁ ਦਰਗਾਹਿ ਮਾਨ ਬਹੁਪਾਵੈ। ਨਰ 

“ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ । "ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । ₹ਜਾਤੀ । "ਸੂਰਮਾ । “ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਲ (ਸੈਨਾ) 
ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ । $ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ । “ਜ਼ਿਰਹ । ਹੱਥਕਾਰ । ਦਢਾਲ । “"ਪੌੜ਼ੇ । ' ਹਾਥੀ। 
"ਸਾਂਰਾ ਜਗਤ । “ਵੱਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । "'ਪੰਜਾਂ ਦੋਰਾਂ ਨੂੰ । "ਪਾ:-ਰਿਪੁ ਗਨ ਦਲ ਮੇ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੧੯੯) ਰਾਸਿ ਤ । ਅੰ ੬੪. 

ਸਰ ਤਿਸਕੋ ਸੁਜਸੁ ਬਖਾਨੈ।ਸਖ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਮਿਲੰਹ ਮਹਾਨ ॥੭॥ ਹਾਥ 

ਜੋਰ ਤਬਿ ਕਹਿ ਕੱਲਯਾਨ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪ ਕੀ ਜਿਸ ਪਰ ਜਾਨਾਂ । ਸੋ ਅਸ 

ਜੋਧਾ ਮਨ ਕੋ ਗਹੈ । ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋਂ ਲਪਟਨੋ ਰਹੈ' ॥੮॥ ਕਹਮੋ ਗੁਰੂ 
੪ਸਿਮਰਹੁ ਸਤਿਨਾਮੁ । ਸੁਭਟ ਬਨਹਿੰ ੜ਼ੈਸੋ ਅਭਿਰਾਮ” । ਸੁਨ ਕਰਿ ਗੁਰ 
ਸੇਵਾ ਕਹ ਲਾਗਜੋ।ਸਤਿਸੈਗਤ ਮਿਲਿਬੇ ਅਨੁਰਾਗ4॥੯॥ _ ਭਾਨੂੰ ਭਗਤ 
ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਭਾਰ । ਕਰਹਿ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਸਦਾ ਬਿਚਾਰਾਂ । ਜੋ ਥਿਚ ਅਰਥ;ਸ 

ਆਪ੫ ਕਮਾਵੈ । ਪਨ ਅਪਰਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਾਵੈ ॥੧੦॥ ਤਿਸ ਕੀ ਰਸਨਾ 

ਤੇ ਜੋ ਸਨੰ । ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਉਪਜਹਿ ਮਨ ਗੁਨੈ" । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦਿਰ 

ਕਿਨਹੁ ਬਖਾਨਾਂ । ਪੁਰ ਮੁਹਿਜੈਗ' ਬਸਹਿ ਅਨਜਾਨ'” ॥ ੧੧॥ ਮਹਾਂ 

ਦਸ਼ਟ ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ । ਸਿੱਖਨਿ ਗਨ ਕੋ ਤਰਕਨਿ ਧਰੇ” । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 

ਭਾਨੂੰ ਖੈਗ ਭਾਖ। “ਮੁਹਜੈਗੀ ਗਮਨਹੁ ਧਰਿ ਕਾਂਖਾ॥੧੨॥ ਨਰ ਗਨ ਕੌ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਰਾਵਹੁ । ਨਰਕ ਪਰਨਿ ਤੇ ਜਾਇ ਬਚਾਵਹੁ' । ਸਠਿ 

ਆਂਗੜਾਂ ਗੁਰਕੀ ਤਬਿ ਗਯੋ।ਸ਼ਬਦਬਿਚਾਰ ਸੁਨਾਵਤਿਭਯੋ॥੧੩॥ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ' 

ਸੇਠੀ ਹਤੋ ਖ਼ੈਗੀਣਾ” । ਸੁਨਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਭਯੋ ਪ੍ਰਬੀਣਾ । ਸੁਤ ਬਨਤ' 

ਜੁਤ ਭਾਉ ਧਹੈਤੇ।ਕਾਨੂੰ ਕੀ ਸਭਿ ਸੇਵ ਕਰੰਤੇ॥੧੪॥ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਬਦ 
_ਕੀ ਕਥਾ। ਪਨ ਸੈਧਕਾ ਕੋ ਕਰਿਹੀ' ਤਥਾ । ਬਹੁਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਿ 

ਸਭਿ ਕਰੈ' ! ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿ ਪੁਨ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੇ ॥ ੧੫ ॥ ਇਕ ਭਾਨੂੰ ਕੰ 
ਗਮਨੇ“ ਤਹਾਂ । ਸਤਿਸੋਗਤਿ ਹੋਈ ਸ਼ੁਭ ਮਹਾ।ਬਾਂਟਿ ਅਬਿੱਤਨ੯ ਕਰਹਿ 

ਅਹਾਰ॥ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨਿ ਧਾਰਾ॥੧੬॥ __ਲਵਪੁਰਿ ਮਹਿ ਲੱਧਾਂ 

ਉਪਕਾਰੀ । ਭਾਉ ਭਗਤ ਜਜਿਨ ਬਹੁ ਉਰਧਾਰੀ । ਬੁੱਧੂ ਕੋਰ ਪਜਾਵਾ 

ਕਾਚੋ । ਦਰ ਪਰ ਲੱਖੂ ਸਰਾਪ ਉਬਾਚੋਂ ॥੧੭॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰੌਰਜੋ ਲੱਧਾ ਗਯੇ। 

ਲੱਖੂ ਕੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਿ ਲਯੋ । ਕਹਜੋ ਡਿਸੈ “ਨਿਜ ਬਾਕ ਹਣਾਵੋ । ਬੁੱਧੂ 
ਰਿਣੀ, ਆਪ ਲਖ ੫ਪਾਵੋ॥੧੮॥ਪਕਹਿ ਪਚਾਵਾ ਬਰਕੋ ਦੀਜੇ। ਕ੍ਰਿਪਾਕਰਹ 
ਗੁਰ ਸਿਖ ਜਾਨੀਜੈ? । ਸੁਨਿ ਲੱਧੇ ਕੇ ਬਚ ਉਪਕਾਰੀ । ਸਿਖ ਲੱਖੂ ਲਖਿ 
੧ਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ। “ਭਾਵ ਹੈ ਮੁਜੌਗ ਤੈਂ, ਜੇ ਤਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 
ਨਾਲ ਰਲਗਿਆ ਹੈ, ਛੇਵੇ' ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀ ਉਥੇ ਹੈ । ਇਕ ਅੱਗਸਾਨੀ । ਸੇਠੀ 

ਮਗੀਣਾ । “ਜਾਣ ਨਾਲ । #ਗਰੀਬ ਮੁਹਤਾਜਾਂ ਨੂੰ । ?ਲੌਂਖੂ ਨੇ ਸ੍ਰਾਪ ਕਹਿਆ ਸੀ । “ਕਰਜ਼ਾਈ । 
#ਛਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਮੂਜਬ ਹੈ:--ਕਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੇਠ ਨੈਗੀਣਾ” ਇਸ ਮੂਜਬ ਪਾਠ ਚਾਹੀਏ 

(ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਤੇ ਸੇਠ ਸੈਗੀਣਾ” । 



_ ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।_____( ੨੨੦੦) ___ ਰਾਸਿ੩।ਅੱਸੂ੬8, _ 
ਰਿ ਦੁਖ ਭਾਰੀ।੧੯॥ਕਹਜੋ ਵਾਕ“ਸੋਪਲਟਹਿ ਨਾਂਹੀ/ਪੱਲੀ ਈਂ ਟ ਤਾਂਹਿ 
ਬਿਕ ਜਾਂਹੀਂ । ਜਿਮ ਪਾਕੀ ਤੇ ਧਨ ਕੋ ਪਾਵੈਂ । ਤਥਾ ਬਿਕਹਿੰਂਰਣ ਸੱਭ 

ਉਤਰਾਵੈ॥੨੦॥ਲਵਪੁਰਿ ਮਹਿ ਲੱਧਾਇਸ ਭਾਂਤਿ।ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੰਹ 

ਬੱਖਯਾਤ। __ ਲੱਖੂ ਰਹੈ ਪਟੋਲੀ ਤਾਂਹਿ। ਗੁਰੂ ਧਾਨ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਨ 
ਮਾਂਹਿ॥੨੧॥ _ ਇਕ ਤੀਰਥ ਅਰੁ ਮੂਲਾ ਬੇਰੀ।ਸਿੱਖ ਮੁਕੰਦਾ ਮਿਲਿ ਤਿਸ 
ਬੇਰੀ । ਚੌਬ.ਨਿਹਾਲੂ ਜੋ ਸੁਨਿਆਰਾਂ । ਮਿਲਿ ਆਏ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ॥ 
੨੨॥ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਬੈਠੇ ਪਾਸ। ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ । “ਸੱਖ 
ਆਪ ਕੋ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਉਚਾਰੇਂ ॥੨੩॥ ਇਕ 
ਤੇ ਸੁਨਤਿ ਸੁ ਮਨ ਦਵ ਜਾਵੇ'। ਇਕ ਕੋ ਕਹਯੋ ਸਮੀਪ ਨ ਜਾਵੇ'। ਸ੍ਰੀ 
ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਜੁਗਤਿ ਬਖਾਨੀ । “ਹੀਰ ਫਟਕ ਦੁ ਦੇਕ ਸਮਾਨ] ॥ ੨੪ ॥ 

ਗੋਰਾ ਨਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਰਾਵੈ। ਸਰਬ ਰੇਗ ਕੇ ਉਪਰ ਛਾਵੇ। ਫਟਕ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਹਿ ਨਹਿੰ ਕਾਹੂ । ਅੰਤਰ ਇਤੋ ਦੁਹਨਿ ਕੇ ਮਾਂਹੂ ॥੨੫॥ ਤਿਮ 
ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰੋ ਪਛਾਨ । ਜਿਸ ਸੈਗੜਿ ਮਹਿ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨ । ਤਿਨਕੌ 
ਤੇਜ ਸਭਿਨਿ ਪਰ ਛਾਵੈਕਯੋਂਕਿ ਸਦਾ ਸੋ ਸਚ ਕਮਾਵੇ॥੨੬॥ਜੇ ਨਰ ਹੌਰੇ 
ਅਰੁ ਕੁਰਿਆਰੇ । ਸੋ ਕੁਸੈਗ ਮਹਿ ਬਨਹਿੰ ਉਦਾਰੇ । ਸ਼ੁਭ ਨਰ ਪਰ ਤਿਹ 

_ਛਾਇ ਨ ਤੇਜ। ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਜਿਨਹੁ ਮਜੇਜ' ॥੨੭॥ ਜਿਸ ਕੇ ਰਿਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੇਰ।ਕਯੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਹੇਰਾ।ਸੋ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜਬੇ ਬਖਾਨੰ। 
ਸ਼ੋਤਾ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਕੋ ਠਾਨੰ॥੨੮॥ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ' ਤਪਤਿ ਤਜੈਂ, ਸੁਖ ਪਾਵੈਂ । 
ਸੰਤਸੈਗਤਿ ਸਿਮਰਨਿ ਮਨ ਭਾਵੇ । ਲਖਹਿ-ਜੁ ਮਮ ਤੇ ਬੁੱਧਿ ਉਤੰਗ । 
ਚਹਿਯਹਿ ਕਰਜੋ ਤਾਂਹਿ ਸ਼ਭ ਸਗ-॥੨੯॥ਗੁਰ ਬਾਕਨਿ ਕੋ ਰਿਦੈ ਬਸਾਵੈ। 

ਜੇ ਅਸ ਨਰ ਕ੍ਮੈਗ ਕਬਿ ਪਾਵੈ । ਨਹਿ ਬਿਗਰੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ।ਜਥ 
ਅਚਲ ਇਕ ਬਲ ਥਿਰ ਅਹੇ॥੩੦॥ਜਿਮ ਚੇਦਨ ਬਾਵਨ ਤਰ ਸੀਤਲ । 

_ਢਹੂੰ ਢਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਅਹਿ' ਲਪਟੈਂ' ਹੀ ਤਲ। ਤਉ ਨੰ ਸੀਤ" ਤਜ ਬਿਖ ਕੋ 

ਲੋੜ । ਸਰਪਨ ਕੋ ਸੀਤਲ ਕਰਿ ਦੇਤਿ॥੩੧॥ ਤਿਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਧਸਹੇ 

ਕੁਸੈਗਤਹਿ ਭੀ ਦੇੜਡਿ ਆਪਨੇ ਰੈਗ। ਤਿਨਕੇ ਅਵਗੂਨ ਆਪ ਨ ਕਰੈਂ। 
੧;ਘਰ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । “ਮਿਜ਼ਾਜ, ਭਾਵ ਹੈਕਾਰ । "ਸੱਪ । “ਸੀਤਲਤਾ | ਰ 

____ਸੱਇਹ ਲੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਹੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੈਡ ਬਖ਼ਸ਼ਵਾਏ ਸਨ । ਪਿੱਛੇ 

ਰਾਸ ੨'ਅੰਸ ੪੮ ਵਿਚ ਲੱਖੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖ 
ਦੀ ਕਲੀ 

ਪਿੱਲੀਆੰ ਪੰਕੀਅੰ ਦੇ ਭਾ ਵਿਕਣ ਢਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ।____(੨੨੦੧) ___ਰਾਸਿਕ।ਐਸੂ੬੪._ 
ਸ਼ਭ ਗਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਰ ਮਹੁੰ ਧਰੈ? ॥੩੨॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਸਭਿ ਸੀਸ 
ਨਿਵਾਯੋਜਥਾ ਜੋਗ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁ ਬਤਾਯੋਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤ ਹੋਤਿ ਉਚਾਗ.ਸ਼੍ਹੀ 
ਅਰਜਨ ਸਿਖ ਕਰਤਿ ਉਧਾਰ॥੩੩॥ ਵੈਲਜੋ ਸੁਜਸੁ ਬਿਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ਚਹ- 

ਦਿਸ਼ਿ ਕੇ ਨਰ ਆਇ ਹਮੇਸ਼। ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਬਿਸਾਨਐ ਬਡੇ ਬਤੇ 
ਸਿਖ ਭਗਤ ਰਸਾਲ'॥੩੪॥ਚਲਜੋ ਜ਼ਿਕਰ' “ਸਿਖ ਬਹੁ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ਨੈਕਹਿੰ 
ਸੜਿਸੈਗਤਿ ਭਾਉ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਜਿਸ ਜਿਸ ਜੋ ਜੋ ਦੇਖਨਿ ਕੀਨਾ। ਕਰਮ 
ਸਨਾਵਨਿ ਜਸ ਜਸ ਚੀਨ' ॥੩੫॥ਕਿਤਿਕ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੌਂ ਕਹੈਂ#ਦੇਜ਼ 
ਗਿਰਨਿ੯ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ ਅਹੈ। ਤਰਕਤਿ ਪੰਡਿਤ ਤਹਾਂ ਮਹਾਂਨੀ । ਪਵਨਿ 
ਦੇਭਿ ਨਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨੀ॥੩੬॥-ਸੈਸਕ੍ਤ ਸੁਰ ਬਾਨੀ ਜਾਨਗ ਮਨੁਖ 
ਗਿਰਾ ਭਾਖਾ ਇਹ ਮਾਨਹ। ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਠਹ, ਕਹਾਂ ਵਲ ਲਾਗੇ” ? ਨਿੱਤ _ 
ਨਮਿਤ ਕੋ ਕਰਮਨਿ ਤਜਾਗੇ-॥੩੭॥ਇੱਤਤਾਦਿਕ ਸਭਿਹੂੰਨ ਸੁਨਾਵੈਂਗੁਰ 
ਮਤਿ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸੁ ਹਟਾਵੈਂ? ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਸਭਾ ਮਥਾਰਾਮਾਧੋ ਸੋਵ। 
ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ॥੩੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਵੁਰਮਾਵਨਿ ਕੀਨਿ/ਗੁਰਮਤਿ ਮਹਿ 
ਤੂੰ ਅਹੈ' ਪ੍ਰਬੀਨ।ਅਥਿ ਹਮ ਤੋਹਿ ਬਚਨ ਕੇ ਮਾਂਹੀਪਾਈ ਸ਼ਕਤਿ ਮਿਗੰਹ 
ਕਬਿ ਨਾਂਹੀ॥੩੯॥ਪਰਬਤ ਬਿਖੈ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ । ਸਿੱਖੀ ਜਾਇ ਦ੍ਰਿੜਾਵਹੁ 
ਧੀਗਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਕੀਜਹਿ ਬਿਸਤਾਂਰ । ਸਿਮਰਹਿੰ ਸੱਤਿਨਾਂਮ ਸੁਖਸਾਰ 8 
੪੦॥ਸਨਿ ਮਾਧੋ ਪੁਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨੌ/'ਤਹਾਂ ਭਗਤਿ ਕੌਬਿੱਪ੍ਰਨ ਜਾਨੇਜਕਰਮ 

ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਸੋ ਲਪਣਾਏਨਹਿ ਉਪਾਸਨਾ ਮਨ ਮਹਿ ਲਯਾਏ ॥੪੧॥ ਕਹ# 
ਗੁਰੂ“ਸੋ ਭਗਤੀ ਜਾਨੈਂ“ਨਹੀ' ਕਮਾਵਤਿ ਜਿਮ ਅਨ ਜਾਨੰਪਹੁੰਚ ਕਿ 

ਤਵ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਹੈਂ । ਰਿਦੈ ਉਪਾਸਨ ਕੋ ਉਪਜੇਹੈਂ ॥੪੨॥ਮਸੈਸਕ੍ਰਿੱਤ ਜਿਮ 
ਬਿੱਪਨਿ ਪੜਾਰੀ। ਪਠੈਂ ਸੁਨੈ' ਮਾਨਹਿੰ ਉਰ ਧਾਰੀ/ਤਿਮ ਸਿੱਖਨਿ ਕੌ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਬਾਨੀ । ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹ ਮਤਿ ਹਰਖਾਨੀ॥੪੩॥ਲੇ ਗੁਰ ਆਇਸੁ 
ਹੈ ਕਰਿ ਤਕਾਰੀ । ਗਮਨਜੋ ਗੁਰਮੜਿ ਦੇਨਿ_ਪਹਾਰੀਂ । ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਨਿ 
ਪੋਥੀ ਲੀਨਿ । ਅਰਥ ਕਰਨਿ ਮਹਿ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਬੀਨ॥੪੪॥ਪੁੰਰ ਮਾਹੀ 

ਕਰਯੋ ਜਾਇ ਕਿਤ ਡੇਰਗਉਪਦੇਸ਼ਨ ਲਾਗਜੋ ਜਿਸ ਬੇਰਾ।ਮਿਲਿ ਪੰਛਿਤ 
ਮਾਧੋ ਢਿਗ ਆਏ । “ਭਾਖਾ ਕੀ ਨ ਕਥਾ ਹਮ ਭਾਏ? ॥ ੪੫ ॥ ਸੁਰ ਬਾਨੀ 

ਸੰਦ ਪ੍ਰਸੋਗ । “ਪਹਯੀ ਦੇਸ਼ । ਕੀ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ । “ਉਹ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲ 
ਲੈਣਗੇ । $ਪਹ੩ੀਆਂ ਨੂੰ । ? ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।_____(੨੨੦੨)____ਰਾਸਿ੩। ਅੱਸੂ ੬੪. 
ਤਜਿ ਕਿਮ ਇਹ ਧਾਰੈਂ । ਨਹਿ ਆਵਤਿ ਇਮ ਰਿਦੈ ਹਮਾਰੇ” । ਸੁਨਿ ਮਾਧੋ 
ਝਬਿ ਜੁਗਤਿ ਬਖਾਨੀ !“ਜਿਸ ਨਰ ਲਾਗੀ ਖੁਧਾਂ ਮਹਾਂਨੀ । ੪੬ ॥ ਸੋ ਜਿ 

ਪ੍ਰਤੀਖਹਿ ਕੈਚਨ ਬਾਂਸਨ" । ਕਰਹਿ ਜਤਨ ਤੇ ਪੁਜਹਿ ਆਸ ਨ । ਪ੍ਰਾਨ 
ਹਾਨਿਤਬਿ ਲੌ ਹਦਿਜਾਤਿ।ਬਿਨਤਿਸ ਮਿਲੇ ਨ ਕੋਜਨ ਖਾਤਿ॥੪੭॥ਦੂਸਰ 
ਛਧਿਤਿ ਅਹਾਰ ਨਿਹਾਂਰਾਂ । ਜਿਸ ਕਿਸ ਬਾਸਨ ਸੁਚ ਮਹਿੰ ਧਾਰਾਂ।ਅਦਾਹ 
ਅਨੰਦ ਹੋਇ ਕਰਿ ਜੀਵੜਿ। ਸਰਬ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਸਮਰਬ ਬੀਵਤਿ ॥ ੪੮ ॥ 

ਮਹਾਂ ਜਤਨ ਤੇ ਲਹਿ ਸੁਰਬਾਨੀ£। ਪੁਨ ਹੈਕਾਰ ਹੋਤਿ ਉਰ ਆਨੀ। ਸੋਈ 
ਬੁਗਤਿ ਗਕਾਨ ਬਿਚ ਭਾਂਖਾ”।ਐਿਸ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਹੋਨਿ ਅਭਿਲਾਖਾਂ ॥੪੯॥ 

ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਇ ਸੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨੁ ਅਰੁ ਘਿਤ ਸਮ ਚਾਲ"। 

ਜਿਸ ਕਿਸ ਬਾਸਨ ਰਹੈ ਪੁਨੀਤ । ਅੰਗੀਕਾਗੰਹੇ ਸਭਿ ਧਰਿ ਘੀਤਿ ॥੫੦॥ 

ਤਿਮ ਕਿਸ ਜਾਤਿ ਬਰਨ ਕਿਸ ਹੋਇ । ਬ੍ਹਮ ਗਯਾਠ ਲਹਿ ਬੁਧਿ ਸਭਿ 
ਕੋਇ।ਸਰ ਬਾਨੀ# ਤੁਮ ਪ੍ਥਮ ਬਿਚਾਰੋਪੁਨ ਭਾਖਾਂ ਮਹਿ ਅਰਬ ਉਚਾਟੋ। 

੫੧॥ਭਾਖਾਂ ਬਿਨ ਜੋ ਕਾਮ ਤੁਹਾਰ।ਪੁੂਰਨ ਭਯੋ ਨ,ਲੇਹੁ ਬਿਚਾਰਾ। ੧ ,ਤ- 
ਨਾਮ ਵਲਦਾਯਕ ਚਾਰ।ਗਰਮਖ ਸਿਮਰਹਿ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ॥੫੨॥ ਜਾਤਿ 

ਮਾਨ ਧਰਿ ਜਨਮ ਨ ਖੋਵਹ । ਕਰਹ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਿ ਮਹਿ ਜੋਵਹੁ” । 

ਕਹਿ ਪੰਡਤ£ਹਮ ਭਾਖਾ ਕਹੈਮੂਢਨਿ" ਸਮੁੜਾਵਨਿ ਕੋ ਚਹੈਂ'॥੫੩॥ਸੁਨਿ 
ਮਾਧੋ ਨੇ ਵੇਰ ਬਖਾਨਾ । “ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾਰ ਮਹਾਨ । ਜਿਸ ਕੇ ਸ੍ਰਾਸ 
ਬੇਦ ਸਭਿ ਜੋਵਾ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹੋਵਾ ॥ ੫੪ ॥ ਕਲਿ ਮੰਹੇ ਮੰਤ 

ਬਿਹੀਨ ਨਰ ਜਾਨੇ।ਭਾਖਾ ਬਿਖੈ ਕਹਜੋ ਕੱਲਯਾਨੇ.ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੱਏਮਨ 

ਨੀਵ।ਸ਼ੈਸਕ੍ਿਤ ਤੇ ਮਾਨ ਬਧੀਵਾ॥੫੫॥ਜਿਨ ਮਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨ 

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਜੁਤ ਭੇ ਬ੍ਹਮ ਗਕਾਨੀ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਮੰਹੇ ਬਿਦ- 
ਤਾਏ । ਛ੫ ਨਹੀ' ਉਬਰੇ ਸਮੁਦਾਏ॥੫੬॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹ ਬਹ ਸਮੁ- 

ਝਾਏ । ਬਚਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਏ ਸਿਖ ਆਏ । ਕਥਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੌਨਹੁ ਕਾਲ । 

ਸਨਹਿੰ ਕਰਹਿੰ ਧਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲ॥੫੭॥ ਧਰਮਸਾਲ ਪਘੰਰ ਬਿਖੈ ਬਨਾਈ। 
ਸੇਵਹਿ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਸਿੱਖਨਿ ਸੇਵ ਹੋਨਿ ਤਬਿ ਲਾਗੀ । ਭਏ 

ਜਨੋ ਦਾ ਬਰਤਨ । “ਆਸ਼ਾ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । “ਜਿਸ ਕਿੰਸੇ ਸੁੱਚੇ ਬਰਤਨ ਵਿਖੇ ਰਖਿਆ । 
€ਗਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਹੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਯਾਨ ਹੈ । “ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤ ਹੈ । $ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਤਾਵ 

ਮੈਸਕ੍ਰਿਤ । “ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ । "ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੨੨੦੩) _ ਰਸਿਤ।ਸੰਮ ੬੫ 
ਗੁਰੂ ਪਗ ਕੇ ਅਨੁਰਾਗੀ ॥ ੫੮ ॥ ਲੇ ਗੁਰ ਕਾਰ ਦਰਸ ਕੋ ਆਵੇਂ । ਹੋਤਿ 
ਨਿਹਾਲ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ । ਇਮ ਸਿੱਖੋ ਬਿਥਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਸਿਮਰੰਹ 
ਸੱਤਿਨਾਮ ਧਰ ਧੀਰ ॥ ੫੯॥ ੮੪ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾ੫ ਸੂਰਜ ਰਿੰਥੇ ਤਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਨਿੱਖਨ' ਪਖੇਗ 
ਬਰਨ£ ਨਾਮ ਚਤਰ ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅਸੂ ॥ ੬੪ ॥ ਰ ਰ 

੬੫. [ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ, ਭੀਵਾ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਤਿ ਉਪਦੇਸ਼] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਰੂਪ ਚੋਦ ਭੀਵਾ ਜੁਗਲ ਬਸਹਿ ਸਿਹੰਦ ਮੜਰ। ਕਿਰਤ ਕਰਹਿ 
ਸਿੱਖਨਿ ਮਿਲੀਹੋ ਬਾਂਟਤਿ ਅਚਹਿ ਅਹਾਰ ॥  ॥ €ਪਈ ॥ ਪੁਰਬ ਦਿਵਸ 
ਮੰਹੇ ਅਸਨ ਬਨਾਵਹਿਂ । ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਧਰਿ ਭਾਉ ਅਚਾਵਹਿਏਕ ਮਗ਼ਲ 
ਤਿਨ ਕੇ ਢਿਗ ਆਇ।ਸੌਂਪੀ ਦੀਨਾਰ ਜੁ ਸਮੁਦਾ[ਦ ॥੨॥ ਧਰਿ ਦਿੱਲ ਕੋ 
ਗਮਨਯੋ ਸੋਇ । ਲਿਖਯੋ ਵਹੀ ਪਰ ਨਹਿੰ ਇਨ ਦੋਇ'।ਬਿਸਰ ਗਏ ਨਹਿੰ 
ਰਿਦੈ ਸੋਭਾਰੀ । ਧਰੀ ਰਹੀ ਜਹਿ ਧਰਿ ਇਕ ਬਾਰੀ॥੩॥ ਪੰਚ ਮਾਸ ਮਹਿ 
ਹਟ ਸੋ ਆਯੋ । ਦੋਨਹੁਂ ਕੋ ਨਿਜ ਬਦਨ ਦਿਖਾਯੋ । ਹਿਤ ਜਾਚਨਿ ਧਨ 
ਬਾਕ ਸੁਨਾਵਾ।/ਮਂ ਤੁਮਰੇ ਢਿਗ ਧਰਿ ਗਮਨਾਵਾਂ੪॥ਵਹੀ ਖੋ।ਲਦੇਖਤਿ 

_ਨਿਜ ਲਿਖਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਾਵ ਮੁਗਲਹਿ ਕੋ ਪਿਖਯੋ। “ਹਮਰੇ ਪਾਸ ਧਰੀ 
ਨ/ਹੈ ਤੋਹ।ਵਹੀ ਨਾਮ ਕੋ"ਪਿਖਯੋ ਨ ਮੋਹੀ॥੫॥ਝਗਰਤਿ ਝਗਰਤਿ ਕਰੇ 
ਸ਼ਿਤਾਬ।ਹਿਤ ਨਯਾਉ' ਢਿਗ ਗਏ ਨਬਾਬ । ਤਹਾਂ ਤੇਲ ਕੋ ਧਰਯੋ ਕਰਾਹ। 
ਤਪਤ ਕਰਮ ਪਾਵਹੁ ਕਰ ਮਾਹਾ"॥ ੬॥ ਪੰਚ ਮੁਹਰ ਕੋ ਕਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। 
[ਸੱਖਨ ਗੁਰਸੁਖ ਸੁੱਖੀ ਆਦਿਸਮੁਗਲ ਸ਼ੀਰਨੀ ਪੀਰਨਿ ਮਾਨੀ/ਬਾਂਟਨਿ 
ਕਰੋ ਦਰੂਦ” ਬਖਾਨ ॥ ੭ ॥ ਦੋਨਹੁੰ ਕੇ ਕਰ ਪਰਯੋ ਕਰਾਹੇ । ਸਿਖ ਕਰ 
ਬਚ4, ਮੁਗਲ ਕੋ ਢਾਹੇ । ਕੰਰ ਕੂਰਾ ਸੋ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰਾ। ਭੀਵਾ ਅਪਨੇ 
ਸਦਨ ਸਿਧਾਂਰਾ॥੮॥ਰੂਪਚੇਦ ਕ੍ਰਾਤ ਸੋ' ਕਹਯੋ(ਕਯੋ' ਧਨ ਮੁਗ਼ਲ ਮਾਂਗਬੋ 
ਚਹ3”'। ਤਬਿ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਸਕਲ ਦੁਕਾਨ।ਖੋਜਨਿ ਕਰੀ ਸਕਲ ਅਸਥਾਨ 
॥ ੯॥ ਕਿਸ ਬਾਸਨ ਮੰਹੇ ਤੇ ਸੋ ਪਾਈ। ਮੁਹਰ ਵਾਂਸਣੀ ਮਹਿ ਸਮੁਦਾਈ । 
ਬਹੁਤ ਬਿਸੂਰਤਿ ਸ਼ੀਘੂ ਗਏ ਤਹਿ। ਮੁਗ਼ਲ ਸਦਿੰਤ'ਮਹਾਂਦਖ ਸੌਂ ਜਾਂਹੇ ॥ 
੧੦॥ਬਿਸਰ ਗਏ ਹਮ ਖੋਜੀ ਆਛੇ।ਭਰੀ ਵਾਂਸਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪਾਛੇ । ਲਿਹ 
-ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਗ ਨੇ । “ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵੇਰ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਧਰ ਗਿਆ ਸਾਂ । “ਵਹੀ ਵਿਚ ਨਮ ਨੂੰ । 
“ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾਵਣ ਲਈ । ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਟੂ ਦੀ ਸੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ । “ਮੁਗਲ ਨੇ ਸਾਥੋਂ 
ਕਿਉ ਧਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ (ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੋਉ) । ਦਸਹਤ ਢਿੰਤਾ । “ਓਹ ਬੇਲੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜੇ । ( ੨੨੦੪ ) `__ਗਸਿ ੩। ਸੰ ੬੫. 

ਅਪਨੀ ਦੁਖਦੂਰ ਕਰੀਜੈ।ਛਿਮਹੁ ਕੂਲਹਮਰੀ,ਸੁਖ ਲੀਜੈ॥॥੧੧॥ਬਿਸਮਤਿ
 

ਮੁਗ਼ਲ ਕਹੀ ਮੁਖ ਬਾਨੀ । “ਕਿਸ ਕੀ ਤੁਮ ਮੰ ਤਬਿ ਮਾਨੀਊ? । ਭੀਵੇ 

ਕਹਜੋ“ਮੁਹਰ ਹਮ ਪਾਂਚੇ। ਸੁੱਖੀ ਸੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਚੇ ॥੧੨॥ ਕਾਮਲ ਗੀਤੂੰ 

ਮੁਗ਼ਲ ਮਨਜਾਨਿ।ਕਹਜੋ“ਚਲਹੁ ਲੋ ਮੁਝ ਗੁਰ ਥਾਨਿਨਦੋਨਹੁ ਕ੍ਰਾਂਤ ਸੋਗ 

ਲੋ ਤਾਂਹੀ।ਆਏ ਸ਼ੀਘੁ ਗੁਰੂਕੇ ਪਾਂਹੈ॥੧੩॥ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ਬੈਠਿਕਰਿ ਬੂੜੋ। 

€ਇਹ ਬਿੱਪ੍ਰੀਤਿ ਭਈ ਉਰ ਸੁ੩"/।ਸਾਚੋ ਝ੍ਠ ਝੂਠ ਭਾ ਸਾਢੋ ਸੁਨਿ
 ਸ੍ਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਉਬਾਚੋ ॥ ੧੪ ॥ ਇਸ ਕੋ ਨਹਿ ਸੰਧਿ ਦਰਬ ਤੁਹਾਂਰੇ । 

ਪਰਜੋ ਸਿੱਖ ਪੁਨ ਸ਼ਰਨ ਹਮਾਰੇ । ਲਿਯੋ ਉਬਾਰ ਆਪਨੇ ਜਾਨੇ। ਤਵ ਬਹੁ 

ਪੀਰ ਨ ਰੱਛਕਾ ਠਾਨੋ”॥੧੫॥ਸੁਨਿ ਕਰ ਮੁਗ਼ਲ ਪਰਮੋ ਸ਼ਰਨਾਈ
 । ਭਯੋ 

ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਚਿਤ ਪਾਈ/ਪੈਨ ਪੈਨਕਹਿ ਜਾਹਿ ਕਹਿੰ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ 

ਕੋ ਬਡ ਸਜਸੁ ਉਚਾਰੇ ॥੧੬॥ __ਇਕ ਪਰਤਾਪੂ (ਸਿਖ ਚ਼ਲਿ ਆਯੋ। 

ਸਤਿਗੁਰ ਆਰੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਹਾਥ ਜੋੜ ਅਰਜ਼ੀ ਇਮ ਕਹੰ। “ਹਮਰੀ 

ਬਿੱਤਿ' ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੀ ਅਹੀ॥੧੭॥ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੱਲਕਾਨਾ। ਆਪ 

ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਨਾ” । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਥਿ ਤਿਸਕ ਤਾਖਾਂ । ਮਾਇ ਕਾਲ, 

ਜਥਿ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖਾ॥੧੮॥ਜੇ ਕਰਿ ਕਾਲ ਨਹੀਂਇਸ ਆਵ।ਤ ਰਾਖੋਨਿਤ 

ਕਾਲ ਰਹਾਵਾਂਪਯਾਂਤੇ ਧਰੈ ਧਰਮ ਨਿਜ ਜੋਧਾ। ਨਹੀਂ ਜੁੱਧ ਮਹ ਤਕਾਗ
ਹ 

ਫੋਧ# ॥੧੯॥ ਮੈਤ, ਅਤਿਬ, ਦਿਜ; ਧੇਨੂ, ਰੈਕ । ਜੋ ਇਨਕੌ ਦੁ
ਖ ਦੇਹ 

ਅਤੈਕ।ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਕੋ ਜੇਗ ਮਢਾਵੈਘਨੇ ਕਿ ਬੋਰੇ ਨਹਿ ਮਨ ਲਯਾਵੈ॥ 

੨੦॥ਜਥਾਸ਼ਕਤਿ ਕਰਤੋ ਰਹਿਦਾਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਬਸਤ੍ਰਨਿ ਧ
ਨ ਜਾਨਿ । 

ਕਰਿਬੇ ਦਾਨ ਸ਼ਸ੩ ਕੇ ਮਾਂਹੀ,ਬਰਕਤ ਹੋਤਿ ਨਿਵਲ ਹੁਇਨਾਂਹੀ ॥੨੧॥ 

ਸੁਜਸੁ ਜਗਤ ਕਹਿ ਸੁਧਾਂ ਸਮਾਨ। ਬਿਖ ਸਮ ਨਪਜਸੁ ਕਰਹਿ
 ਸੁ ਹਾਨ'। 

ਗਾ ਰਿਦੈ ਪਤਾਪ' । ਨਮੋ ਕਰੀ ਗੁਰ ਲਖਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪੂ” ॥ ੨੨॥ 

੧ਸ਼ੁਖਣਾਂ । “ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਲਟੀ (ਕਿਉ
ਂ) ਹੋਈ ਊ "ਤੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਪੀਰਾਂ 

ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ । “ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ । “ਕਾਲ ਹੀ ਰਾਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 5ਜੱਧ ਵਿਚ ਬੀ 

ਕੋਧਤੁਰ ਹੋਕੇ (ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ) ਨਾ ਤਿਆਗੇ । ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਿਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧ 

ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਟ, ਜੋਂਧੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਤਸਾਹ; ਉਤਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸੁਆਰਥ ਵਿਚ । 

ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਹਿਤ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਜਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਯਾ 

ਕਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਰਾਘ ਹੈ, ਕਾਲ ਆਏ ਬਿਨ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । “ਦੁ੪ ਦੇਵੇ ਯਾਂ ਰੇ । 

ਫਸਿਖ ਦਾ ਨਾਮ । “ਪੂੂਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੦੫ ) ਰਾਸਿ ੩। ਅਸ ੬੫, 

ਨੌਦਾ ਵਿੱਠੜ”ਸ੍ਰਾਮੀਦਾਸਬਸਹਿੰ ਥਨੇਸਰ ਕਰੈਂ ਅਵਾਸਕਰ[ਹੈ ਧਰ
ਮ 

ਕੇ ਜੁਤਵਿਵਹਾਰਾਕਹੈਂ ਜੁ ਮੇਲ ਸੁ ਏਕੋਬਾਰਾ॥੨੩॥“ਇਕ ਸੁਖਨੀ''ਤਿਨ 

_-ਕੋ ਭਾ ਨਾਮ ਚਲਿ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮਕਰਿ ਬੇਦਨ ਬੈਠੇ ਹੱਇ ਪਾਸ 

੪ਇਕ ਸੁਖ਼ਨੀ? ਭਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੨੪॥ ਸ਼੍ਰੀਅਰਜਨ ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਾਨ 

€ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਹਇ ਤੁਮ ਕਲਜਯਾਨਾ। ਝ੍ਰਠ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ ਨ ਦੂਜਾਂ। ਸਚ 

ਸਮਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹਿ ਪੁਜਾਂ॥੨੫॥ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਤ ਕਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ 

ਸਦਾ ਰਿਦੈ ਉਰਧਰੋਂ । ਸੀਤ ਕਾਲ ਮਹਿੰ ਦੀਜਹਿ ਚੀਰ! ਭਲੋ ਕਰਮ ਮੰਹਿਂ 

ਕੀਜਹਿ ਧੀਂਰ2॥੨੬॥ਗਾਰ ਕੋ ਬਚਨ ਮਾਨ ਘਰਿਆਂਏ।ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਸੇਵਾ 

ਮਨ ਲਾਏ। ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਸਭਿ ਕੇ ਉਰ ਭਾਉ । ਮਿਲਹਿੰ ਸਿੱਖ ਸੈਗ ਮਧੁਰ 

ਸਭਾਉ॥੨੭॥ਗੁਰਬਾਨੀ ਸੈਗ ਪਜਾਰ ਕਰੰਤੇ। ਪਠੈਂ ਸੁਨੰ ਤਿਸ ਪੰਥ ਚਲੀਤੇ
। 

ਰਰਨ ਪਖਾਰਹਿਂ ਸਿੱਖਨਿ ਕੇਰੇ। ਭੋਜਨ ਬਸਤ੍ਰਨਿ ਦਾਨ ਘਨੇਰੇ ॥ 
੨੮ ॥ 

ਇਮ ਕਰਤੇ ਹੀ ਭਯੋ ਉਧਾਂਰ । ਪਾਇ ਪਰਮਪਦ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ' 

ਰੋਪੀਮਹਿਤਾ ਨੱਬਾਔਗ ਭਾਉਮੋਕਲ ਮਿਲਿ ਇਕ ਠੌਰ॥੨੯॥ਢਿੱਲੀਮੰਡਲ 

ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ। ਬੋਦਨ ਕਰ ਸੁਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪਰਸੇਗ 

ਬਖਾਨਾ।£ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਆਪ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾਂ ॥੩੦॥ ਪਢਤਿ ਸੁਨਤਿ ਮਨ ਕੌ 

ਸਖਦੇਤਿ । ਪਰਮ ਬਧਾਵੈ ਦੁਖ ਹਰਿ ਲੋਤਿ' । ਬਿਸ਼ਿਯਨਿ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉ੫- 

ਜਾਵੈ । ਸੱਭਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨਿ ਭਾਵੈ ॥੩੧॥ ਕੇਤਿਕ ਅਪਰਨਿ ਕੀਨਸਿ 

ਬਾਨੀ । ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਤੋ ਚਾੜੁਰਤਾ ਸਾਨੀਸਤਿਨ ਤੇ ਮਨ ਨਹਿ ਦਵੈ ਸੁਨੰਤੇਂ 

। ਪ੍ਰੋਮ ਨ ਉਪਜਹਿ ਰਿਦੈ ਭਨੇ ਤੇ'॥੩੨॥ਸ੍ਰ ਮੁਖ ਤੇ ਵਰਮਾਵਨ ਕੀ 

ਗਰ ਬਾਨੀ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਪ੍ਰਬੀਨਾ/ਜਿਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ਚਾਹਯੋ ਕੱਲਯਾਨ। ਸੋ ਜੇ 

ਪਠਹਿ ਸੁਨਹਹਿ ਸ਼ੁਭ ਕਾਨਾਂ ॥੩੩॥ ਵਲ ਬਿਸਾਲ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਬਹੁ 

ਅੱਭਕਾਸ ਕਰਹਿ ਨਰ ਜੋਇ।ਸੋ ਹੁਇ ਜਾਤਿ ਮੁਕੰਦ ਪਰਾਯਨ'/ਸਮ
ਰਨ 

ਕਰਹਿ ਕਸੈਗਹਿ ਪਾਇ ਨ ॥ ੩੪ ॥ ਜਗ ਮਹਿ ਪਾਇ_ਕਾਮਨਾ' ਸੁਖੀ । 

ਨਹਿ ਨ ਦੀਦ" ਦਖੀ? । ਤਿਨ ਸਿੱਖਨਿ ਸੁਨਿਕੈ ਸੁਖ ਪਾਅਗੁਰ- 

ਬਾਨੀ ਸੈਗ ਪ੍ਰੋਮ ਬਧਾਯੋ ॥੩੫॥ ਮੰਹਤਾ ਸਕਤੂ ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲੂ। ਬਸੀ 

੧ਜਤ । “ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਾਲੇ । “ਪੁਜਦਾ । “ਇਸਥਿਤੀ (ਅ)ਧੀ=ਬੁੱਧੀ; ਰ=ਇੰਦੀਆਂ । ਭਾਵ 

ਢੰਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਇੰਦੂੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਣਾ ਕਰੇ । “ਦੁਖਨਾਸ਼ ਕਰ ਵਿੰਦੀ ਹੈ । “
ਚਤੁਰਾਈ 

ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ । “ਸੁਣਦਿਆਂ । "ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਕ; । <ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਸਹੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ | ( ੨੨੦੬ ] ___ ਫਾਸਿਤ।ਅੰਮੂ੬੫, 
ਆਗਰੇ ਸੁਮੰਤਿ ਬਿਸਾਲੂ । ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਆਏ।ਬੋਦਨ ਕਰਿ 
ਕੰ ਬੈਠਿ ਅਲਾਏ॥੩੬।“ਬਿੱਪ੍ਰ ਕਰਮਕਾਂਡੀਇਮ ਕਹੈਂ।-ਬਿਨ ਸ਼ਕ ਕਰਮ 
ਨ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਲਹੈਂ । ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਤਰਪਣ ਗਾਇੱਤ੍ਰੀਸਧਯ, ਪੂਜਾ, ਦੇਹ” 
ਪਵਿੱਤ੍ਰੀਂ॥੩੭॥ਕਰਮ ਨਮਿੱਤ ਸ਼੍ਰਾਧ' ਅਰੁ ਖਜਾਹੁ(ਪੰਡਪਤਲ ਦਸ ਗਾਤ” 
ਜਿ ਆਹੁ-। ਜੋ ਗਕਾਨੀ ਸੋ ਐਪਰ ਬਖਾਨੋਂ:-ਕਰਮ ਸਹਤ ਤਨ ਮਿੱਥ੍ਯ 
ਮਾਨੰ॥੩੮॥ਗਯਾਨ ਬਿਨਾ ਗਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕੋਈ।ਬੇਦ ਨੇਮ ਕਰਿ-ਉਜ਼ਰੇ 
ਸੋਈ । ਹਮ ਕਿਸ ਗ੍ਰਹਨ ਕਰੈ ਹਿਤ ਧਾਰਿ? । ਸ਼੍ਰੀ ੧੫ ਤੇ ਤਬਿ ਕੀਨਿ 

ਝਚਾਰ ॥੩੯॥ “ਜਮ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ' ਬੀਚ ਜਹਾਜ । ਦੇੜਿ ਕਰਾਇ ਬਨਜ 
ਕੌ ਕਾਜਤਿਮ ਸਤਿਨਾਮ ਮਹਾਂ ਅਭਿਰਾਮਦੋਨਹੁ ਕੋ ਗਤਿ ਦੇ ਸਖ ਧਾਮ 
॥੪੦॥ਗਜਾਨੀ ਕੇ ਨਿਤ ਹੋਇ ਸ਼ਹਾਇ।ਦਿੜ੍ ਰਾਖਤਿ ਹੈ ਗਜਾਨ ਬਨਾਇ। 
ਅਹੈ ਬ੍ਰਹਮ” ਇਹ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਸਦੀਵਾ।ਬਿਸਰਿ ਨ ਦੇਤਿ ਪ੍ਰਪੱਕੈਥੀਵਾ॥੪੧॥ 
ਕ੍ਰਮ ਕਾਂਡੀ ਕੋ ਕਰਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ । ਅੰਤਹਿਕਰਣ ਬਿਮਲ ਅਭਿਰਾਮ । 
ਬਹੁਰ ਗਯਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਰੈ । ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਸਾਲ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੁ ਧਰੇ ॥ 
੪੨॥ ਤਾਂਤੇ ਤੁਮਹੁ ਵਾਹਗੁਰੂ ਨਾਮ । ਸਿਮਰਨਿ ਕਰਹੁ ਲਹਹ ਸੁਖਧਾਮ! 
ਸੁਨਿ ਤਿਨ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸੈਭਾਰ।ਅੰਤ ਪਰਮ ਪਦ ਲਹਜੋ ਸਖਾਰਾ॥੪੩॥ 

ਇਕ ਗੜੀਅਲ ਅਰੁ ਮਥਰਾ ਦਾਸ। ਆਇ ਦਰਸ ਕੀਨੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। 
ਢੋਵਹਿ ਪੋਟ` ਕਿਰਤਿ ਇਹ ਧਰੈ । ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੋ ਧਾਰਨਿਕਰੈਂ॥੪੪॥ਸਤ 
ਬਨਿਤਾ' ਜੁਤ ਸਿੱਖਨਿ ਸੇਵੇਂ । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਭੋਜਨ, ਪਟ“ ਦੇਵੇਂ । ਨਿਜ 
ਕੁਟੰਬ ਸੋਂ ਕਹਯੋ ਬਨਾਈ।ਹਮ ਪੀਛੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿਖ ਆਈ॥੪੫॥ਜਿਮ ਹਮ 
ਸੇਵੇਂ ਤਿਮ ਤੁਮ ਸੇਵੈਭੋਜਨ ਬਸਨ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਦੇਵੇਂ॥ਤਬਿ ਸਿੱਖਨਿਗਨ 
ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ । ਦੌਨਹੁੰ ਕੋ ਕਿਯ ਸੁਜਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੪੬॥ “ਸੇਵਾ ਕੇ ਰੋਗ ਮਹਿੰ 
ਇਹ ਰਾਂਤੇ। ਤੁਮ ਸਮ ਲਖੋਂ ਜੂ ਸਿਖ ਘਰ ਜਾਤੇ? ਸੁਨਿ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ੀਕੀਨਿ 
ਤਿਸਕਾਠ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਜਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥ ੪੭ ॥ ਸਕਲ ਸ਼ਕਤਿ 
ਜੁਡ ਤਤਛੇਨ ਭਏ।ਅਤ ਪਰਮਪਦ ਸੇ ਮਿਲਿ ਗਏ। ਰੈਗ ਸਹਗਲ"” 
"ਭਾਵ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਹ ਪੰਵੇੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । “ਪਿੜ੍ਹ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪਿਤ 
ਨਮਿੱਤ ਅੰਨ ਆਦਿ ਦੇਣਾ । “ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮਰੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ 
ਓਸੰਦੈ ਨਸਿੱਤ ਅੱਨ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੈਣਾ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਬੈਬੀ ਇਕ_ਕਰਮ ਜੇ ਮਰਨ ਪਿਛੋਂ ਦਸ 
ਇਨਾਂ ਬਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । “ਦਲਾਲ, ਵਕੀਨ 1 ਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ । “ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ 
_ਗਂ । “ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ । 'ਪੰਛ& ਫ਼ਾਰ । ਤੇ) ਬਸਤ । "“ਜਾਡੀ । 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ) ___(੨੨੦੭) __ ਰਾਸਿਤ।ਅੰਟੂ੬£, 
ਜੋਧਾ ਮਹਾਂ । ਆਯੋ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਜਹਾਂ ॥੪੮॥ ਬੰਦਨ ਕਰਿ ਬੈਠਜੋ 
ਜਥਿ ਪਾਸਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। “ਤੁਮ ਮਲੇਛ ਕੇ ਚਾਕਰ ਅਹੋ 
ਦਹ ਕਛ ਭਲੀ ਬਾਤ ਨਹਿ ਲਹੋ॥ ੪੯॥ ਜੇ ਤੁਮ ਕਹੋ ਜੀਵਕਾ ਨਾਂਹੀ । 
ਰਹੀਯਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਪਾਹੀ। ਹੁਇ ਸਗਰੇ ਪਰਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ । ਅਰ 
ਸਿਮਰਹ ਸਤਿਨਾਮ ਸੈਭਾਰਾ ॥੫੦॥ ਦਨੀਆਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਹਇੰ ਪੂਰੋ। ਦੀਨ 
ਬਿਖੈ ਉੱਜਲ ਮੁਖ ਰੁਰੇ॥ਸੁਨਿ ਰੰਗਾ ਸਹਗਲ ਹਰਖਾਯੋ/-ਦਹੁ 1 ਲੋਕ ਮਹਿ 
ਗੁਰ ਅਪਨਾਯੋ॥੫੧॥ ਇਸ ਤੇ ਅਪਰ ਨ ਆਛੀ ਬਾਤ-1 ਰਹਤਿ ਕਯੋ ਸੂਰਾਂ 
ਬੱਖਕਾਤਜਬਿ ਰਣ ਰਚਿ ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਹਤੇ ਤੁਰਕ ਬਹੁ ਬਲੀ ਬਿਲੋ- 
ਦ ॥੫੨॥ ਨਹੀ ਪੀਠ ਰਿਪੁ ਕੌ ਦਿਖਰਾਈ । ਇਮ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ 
ਪਾਂਈ।ਅਪ੫ਰ ਅਨੇਕ ਸੁਰਮਾ ਆਏ । ੫ਿਖਿ ਗੇਗੇ ਕਹੁ ਮੋਦ ਬਵਾਏ॥੫੩॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ੰਥੇ ਤ੍ਿਤਿਯ ਰਾਲੇ “ਸਿੱਖਨ' ਪੁਸੰਗ ਬਰਨਨ ਨਾਂਮੁ ਪੰਜ ਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅੰਸੂ ॥ ੬੫॥ 

੬੬, _[ਹਰਬੈਸ ਤਪਾ ਮੁਰਾਰੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪੂਤਿ ਉਪਦੇਸ਼] । 
_ ਦੋਹਰਾ ॥ ਹੁਤੋ ਤਪਾ ਹਰਿਬੋਸ ਇਕ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਧਮਸਾਲ । ਬਕਤਿ ਜੁ 
ਅਤੀ. ਨਟ - ਕਵਲ, ਲਨ ਛੁਧਿਤਿ 
ਭੋਜਨ ਅਚਵਾਵੈ । ਨਿਸਾ ਸੁਪਤਿ ਕੇ ਪਾਂਇ ਦਬਾਵੇ। ਸੀਤਕਾਲ ਕੂਰੇ 

_ਤਬਿ ਦੇਤਿ। ਧਰਮਸਾਲ ਲੇਪਨ ਕਰਿ ਲੋਤਿ ॥ ੨॥ ਜਾਗਹਿ ਪ੍ਰਥਮ ਜੁ 
ਪਾਛਲਿ ਰਾਤੀ। ਜਲ ਕਰਿ ਤਪਤ ਨਲਾਇ" ਪ੍ਰਭਾਤੀ । ਪਢਤਿ ਰਹੈ ਪੁਨ 
ਸਤਿਗਰ ਬਾਨੀ।ਇਮ ਸੇਵਾ ਕੋ ਠਾਨਿ ਮਹਾਨੀ॥੩॥ ਕਵਿ ਗੁਰਦਾਸ ਕੀਨਿ 
ਜੋ ਬਾਨੀ । ਇਕ ਦਿਨ ਪਢਤਿ ਹਤੋ ਰਚ -ਠਾਨੀ । ਕਿਤਿਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲੇ 
ਤਿਸਪਾਹੀ।ਗੁਰਬਾਨੀ ਕਯੋਂ ਪਢਿਹੈ ਨਾਂਹੀ?॥੪॥ਅੱਧਰ ਕਵਿਨਿਕੀ ਸਿਖ 
ਨਹਿ ਪੜੇਂ।ਸੜਿਗੁਰ ਸਬਦ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਰੜ੍ਰੇਂ? । ਝਗਰ ਪਰਸਪਰ ਗੁਰ ਢਿਗ 
ਆਏ।ਬਾਂਦ ਪ੍ਸੈਗਜ ਸਕਲ ਸਨਾਏ॥੫॥ “ਇਹ ਸਫਿ ਬਰਜਤਿ ਤਰਕਤਿ 
ਅਹੀ। ਪਢਨਿ ਗਿਰਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੁ ਕਹੀਂ” । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਾਂਕ 
ਉਚਾਰ॥ “ਜਿਸ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਜਸੁ ਉਚਾਰਾਂ॥੬॥ ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ 
ਕਹੀ । ਤਿਸ ਕਹੁ ਪਵਹੁ ੧ ਤਰਕਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਤਾ ਚਹਹਿ ਜਿ 
ਮੁਢ। ਕਿਮ ਲਖਿ ਸਕੋ ਜਿ ਆਸ਼ੈ ਗੁਢ ॥੭॥ ਸੋ ਨਾਹਿ ਪਵਹ ਕਰਹੁ ਤਿਸ 
ਤਰਕ" । ਜੋ ਸਿਖ ਪਢਹਿ ਪਰਹਿ ਮਤਿ ਫਰਕ“ । ਅਪਰ ਜਿ ਗੁਰਬਾਨੀ 
'ਕਵਾਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ _ਕਰਾਵੇ । “ਰਚੈ=ਪੜੇ । "ਝਗੜੇ ਦਾ ਜਿਦ ਆ ਕਰੇ । 
“ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਵਰਕ ਪਏਗਾ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੦੮) ਰਾਸਿ ੩ । ਅਸੂ ੬੬. 

ਅਨੁਸਾਗ ਕੈ ਬਰਨਨ ਜਿਹ ਪਰ੍ਕੁ ਅਵਤਾਰ'॥੮॥ਸਤਿਗੁਰ ਗੰਰ ਸਬੈਂਧਨੀ 
ਬਾਨੀ । ਪਦਹ ਸੁਨਹੁ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਰ ਠਾਂਨੀ । ਮਤਸਰ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸੋਂ ਜਿਨ 
ਕਰੀ । ਕੇ ਬਿਸ਼ਿਯਨਿ ਕੈ ਨਰ ਕਥ ਧਰੀਂ”॥੯॥ ਤਿਨਕੋ ਪਢਨਿ ਬਾਦਿ 
ਹੈ ਐਸੇ। ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਘਨ ਗਰਜਤਿ ਜੈਸੇ॥ ਜਿਸ ਮਹਿ ਗੁਰ ਅਰੁ ਹਰਿ 

ਜਿਲਦ ਅਜਜਾ ਨਿਤ ਵਸਤਰ ਤੋਂ ਪਾਤ ਲਾ ਜੀਇਿ। ਜਿ 
ਗੁਰ ਜਸੁ ਤਰਕਹੁ ਨਹਿ ਕੌਇਰੁਚ ਸੋਂ ਪਵਹ ਸੁਨਹੁ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ। ਗਰ 
ਕੀ ਪਭੁ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵਹ1॥੧੨॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਮਾਨੰ॥ 
ਸਾ ਅਣਦ“ ਮੁਰਾਰੀ” ਸੁਮਤਿ ਮਹਾਨੰ॥ 

ਸਿਖ ਆਤਮਗਜਾਨੰ॥੧੩॥ਨਾਨੋ” ਲਟਕਟਜਾਤਿ ਸੁਜਾਨਾ । 

ਆਏ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪਾਸੀ। ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । “ਗੁਰ 
ਗਗੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੁਰਾਰੀ ! ॥੧੫॥ ਦਿਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰਹੁ ਦੁਖ ਭਾਰਾ। ਸ਼ਰਨ 
ਪਰੇ ਸਭਿ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰਾਂ)ਸ਼੍ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ“ਕਰਹੁ ਸ਼ਬਦ 
ਕੌ ਨਿਤ ਅੱਭਯਾਸਾ ॥ ੧੬ ॥ ਸਿਖ ਸੈਤਨਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰੀਅਹਿ ।_ਸੱਤਿ- 
ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨਿ ਕਰੀਅਹਿ।ਸੁਨਤਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭਿਠਿ ਬਖਾਨਾ। “ਹਮ 
ਕਹ ਕਥਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੂ ਅਵਤਾਟ ਦਾ । "(ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਿਮਰਨ _ਤੋਂ ਬਿਨ) ਮਨੁੱਖੀ 
ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਬਾਂ (ਕਿੱਸੇ ਆਦਿਕ) । “ਤਰਕਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । “ਨਾਮ । 
ਪਜਾਤੀ । #ਨਾਨੋ ਲਣਕਣ ਜਾਤ ਦੇ ਬਿੰਦਰਾ (%) ਬਿੱਦਰਾਉ ਨੂੰ -ਬਿੰਦ ਗਇ-ਨਾਮ 
ਬੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । "ਂਪਾ:-ਨਰ ਕਬਿ ਧਰੀ=ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੇਈ । ਰ 

1ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਧ੍ਰਵਾ ਓਨ੍ਹ ਦੁਕੇ ਸਨ: -“ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ 
ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥ ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਹੇ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ॥ਕਹਦੇ ਕਚੇ ਸਣਦੇ ਕਚੇ 
ਕਚੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੁਨ ਜਾਣੀ ॥ ਚਿਤੁ 
ਜਲ ਕਾ ਐੰਹ ਹਰਨ ਮਰਿਆਂ ਨ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ 
ਬਾਬਹੁ ਹੌਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ੨੪ ॥ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਗਾੰਂ ਨੇ ਏਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਦਿ ੯ 
ਬਾਣੀ ਵਿਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ ਓਹ ਪੜ 
ਓਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿੜ੍ਰਾਵਨ ਵਾਲੀ ਪੁਮਾ- 
ਲੀਕ ਸਿਖ ਬਾਣੀ ਹੈਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਨਾ ਦੀ, ਦੋਇ ਪੂਰਮਾਣੀਕ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੦੯) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰ ੬੬, 
ਤਾ ਟਨਰਲਕਤਤ=ਗਕਟਕਕਣਲ “= --- ---. ਦਾ ੮ “੪ ----- “-------- 

ਜਬਿ ਸਬਦ ਸਨਹਿੰ ਦੇ ਕਾਨਾ॥੧੭॥ਤਬਿ ਮਨ ਨਿੰਮੁ ਸਿਮਰਿ ਸਤਿਨਾਮ 

ਪੁਨ ਬਿਵਹਾਰ ਕਰਹਿ ਜਝਿ ਸ਼ਾਘਬਿਸਰ ਜਾਤਿ ਨਹਿੰ ਚਿਤ ਮਹਿ ਰਹੈ”' 

ਸੁਨਿ ਸਤਿਗਰ ਤਿਨਸੋਂ ਤਬਿ ਕਹੈਂ॥੧੮॥“ਅਜਹੁੰ ਤੁਮਾਰੇ ਉਰ ਅੱਭਕਾਂਸ। 

ਨਹਿੰ ਦਿੜ੍੍ ਭਯੋ ਕਰਹੁ ਨਿਰਜਾਸਆਨਿਕ ਜਨਮ ਦੁਰਮਤਿ ਬਿਵਹਾਰ। 
ਸੋ ਅੱਭਕਾਸ" ਬਲੀ ਉਰਧਾਰਾ ॥੧੯॥ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿ ਅਬਿ ਅੱਭਜਾਸਾਂ । 
ਭਯੋ ਅਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਕਾਸ਼ਾ । ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੌ ਦਿ੍ੜ੍ਰ ਤਨ ਅੰਭਿਮਾਨ । 

ਸਨੈ ਸਨੈ ਕੀਜਹਿ ਇਸ ਹਾਨਿ ॥ ੨੦ ॥ ਪਠਨਿ ਸ਼੍ਵਨਿ ਨਿਤ ਕਰਹੁ 
ਬਿਸਾਲਾਂ । ਦਿ੍ੜ੍ ਅੱਭਕਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕਾਲਾ । ਹੋਇ ਬਿਸਿਮਰਨ ਤਨ 

__ ਅਭਿਮਾਨ,ਤਬਿ ਤੁਮਰੀ ਹੋਵੈ ਕੱਲੜਾਨ॥੨੧॥ਨੀਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੌਤਿ ਦੈ ਜੈਸੇ 
ਸਨੈ ਸਨੈ ਉਲਟਹਿ ਬਿਧਿਕੈਸੇਂ।ਕਰੇ ਜਤਨ ਬਹੁ ਅਨ ਬਲ ਬਹੇ'/ਨਾਂਹਿ 

ਤ ਪਥਮ ਥਾਨ ਹੀ ਰਹੈ॥੨੨॥ਪੁਰਬ ਕਰੀਅਹਿ ਮਨ ਨੀਵਾਣ।ਪਾਵਹੁ ਬੈਧ 

ਬਿੱਤਿ ਬ੍ਹਮ ਗਕਾਨ£ । ਸਤਿ ਸੈਤੋਖ ਆਦਿ ਗੁਨ ਧਰੇ। ਇਨ ਜਤਨਹੁ 
_ਤੇ ਸੋ ਮੁਰ ਪਰੇ“॥੨੩॥ਜਬਿ ਪ੍ਰਵਾਹਿ ਇਤਿ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਭਯੋਬਹੁਰ ਉਪਾਇ 

ਨ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਯੋ । ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਸੁਖੇਨ ਅਨੰਦ । ਨਹੀਂ ਜੁ ਬਯਾਪਾਂਹੀ 

ਦੁਖਦਾ ਦੰਦਾ” ॥੨੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨਿ ਭਗਤਿ ਸੁ ਠਾਨੀ। ਭਯੋ ਮੁਰਾਰੀ 
ਆਤਮ ਗੜਾਨੀ । ਭਾਨੁ ਸੁਘੜਾਂ ਸੁ ਜਗਨਾ ਨੌਦ।ਆਇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਪਦ ਬੈਦਿ ॥੨੫॥ ਬੈਠਤਿ ਅਪਨਿ ਬਿਰਿਤੌਤ ਬਖਾਨਾ । “ਹਮ ਰੋਕਹਿੰ 
ਇੰਦੀ ਅਰੁ ਪਾਨਾ । ਸਿਮਰਨ ਕਰਹਿ ਸਮੇਤ ਉਪਾਇ । ਚਹਤਿ ਰਿਦੈ 
ਪੂਭੁ ਲਿਵ ਲਗਿ ਜਾਇ॥ ੨੬॥ ਜਬਹਿ ਪਦਾਰਬ ਤ੍ਛ ਦਿਸ਼ਟਾਵੈ। 

ਤਬਿ ਹਮਰੋ ਮਨ ਤਹਿ ਚਲਿ ਜਾਵੇ”  “ਵਾਸ਼ਨ ਛੈ', ਅਰੁ ਮਨ ਕੌ ਨਾਸ਼ 
ਤੱਤ੍ਰ ਗਜਾਨ, ਤੀਨਹੁ ਨਿਰਜਾਸ“ ॥ ੨੭॥ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਭਯਾਸਹੁ ਇਨ 

ਕੋ । ਕਰਹ ਜਤਨ ਨਿਤ ਗਹੀਅਹਿ ਮਨ ਕੇ?। ਸੁਨਿ ਬਿਨਤੀ ਸਤਗੁਰ 

ਸੋਂ ਠਾਨੀਦਿਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਹੁ ਮੁਖ ਬਾਨੀ॥੨੮॥ਜਿਸ ਤੇ ਮਨ ਕੌ ਹਮ 
ਠਹਿਰਾਵੈਂ । ਆਤਮ ਗਕਾਨ ਮੁਕਤਿ ਦਾ ਪਾਵੈਂ?। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬਿ 

(ਵਿਹਾਰਾਂ ਦਾ) ਅਭਯਾਸ । “ਕਿਸੇ ਬਿਧ ਨਾਲ। “ਬਹੁਤਾ ਜਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਗਦਾ 
ਹੈ । ਦਬ੍ਿਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨ ਦਾ ਦੰਲ੍ਹ ਪਾਵੋ । “ਭਾਵ ਖੋਟੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਭਸਾਸ ਮੁੜ 

ਪਏਗਾ। <ਦੁਖ ਦੇਣ ਦੁੰਦ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ । "ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ । “ਤਿੰਨੇ 
ਤੱਤ (ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ) ਹਨ । (ਅ) ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਸਚੇ ਕਟੋ। “ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ “ਸੁਹੜ” ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ੨੨੧੦) ਰਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੬੬, 
ਜਤਨ ਬਖਾਨਾ/ਮਨ ਕੌ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਨਾ' ॥੨੯॥ ਇਨ ਤੇ ਚਪਲ 
ਹੋੜਿ ਨਹਿੰ ਥਿਰੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਥਮ ਤੌ ਅੰਤਰ ਬਰੈਬਹੁਰ ਉਥਤਿ ਉਪਰ ਕੌ 
ਆਵੈ। ਉਠਤਿ ਸਮੇਂ ਮਨ ਕੋ ਚਪਲਾਵੈ” ॥ ੩੦ ॥ ਤਾਂਤੇ ਤਿਕਟੀ ਪਾਣ 
ਟਿਕਾਵੋਮਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਰੀਤਿ ਇਸ ਪਾਵਸਕਲ ਜਗਤ ਕੌ ਮਿਬਕਾ ਮਾਨੋ 
ਮ੍ਰਿਗ ਤਿ੍ਸ਼ਨਾ ਮਾਨਿੰਦ ਪਛਾਨੌ॥੩੧॥ਅਖਲ ਪਦਾਰਥ ਝਟੇ ਜਾਨੇ। 
ਹੋੜਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਾਨੇ । ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਨਿਰਨੈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੀਜੈ । ਤਨ ਇੰਦੈ ੩ 
ਪਰੇ ਲਖੀਜੈ॥੩੨॥ਬੁਧਿ ਕਰਿ ਉਚਿਤ ਜਾਨਿਬੇ ਅ&ਇੰਦੇ ਬੂਲ ਨ ਤਿਸ 
ਕੌ ਲਹੈਂ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਸਾਰ ਵੇਦਾਂਤ” । ਕਰਹ ਬਿਚਾਰਨਿ ਹਇ 
ਸੱਖਕਾਤ%॥੩੩॥ ਛੈ ਹੁਇ ਵਾਸ਼ਨ ਮਨਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ਤੀਰਥ ਆਤਮਗਯਾਨ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਇਹੈ ਸਹਾਇਕ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ । ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਜੁ ਧਾਰੇ ਪਾਹੀ 
। ੩੪॥ ਜਬਾਂ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੀਨ । ਤੀਨਹ ਥਲ ਕ ਪਠਵਨਿ ਕੀਨਿ । 
ਤਬ ਤਿਨ ਕੋ ਸਿੱਖਜਾ ਸਿਖਰਾਈ ।-ਤੀਨਹ ਮਿਲਹ ਪਰਸਪਰ ਜਾਈ ॥ 
੩੫॥ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਲੀ ਅਹੈ ਸੰਮੁਦਾਈ । ਪ੍ਥਮ ਸਿਰੈਦ ਕਰਹੁ ਤਕ- 
ਰਾਈ । ਪੁਨਿ ਤੀਨਹੁ ਲਵਪਰਿ ਕੌ ਸਾਧਿ। ਤਸਕਰ ਦਸ਼ਟ ਲੋਹ ਸਭਿ 
ਬਾਂਧਿ॥੩੬॥ਪੁਨ ਤੀਨਹੁ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਧਾਵੋ।ਤਿਸ ਕੋ ਸਾਧੋ ਅਪਨਿ ਬਨਾਵੋ 
। ਪੁਨ ਤੀਨਹੁ ਗਮਨਹੁ ਹੁਇ ਜੂਦੇ । ਤ੍ਰੋ ਪੁਰਿ ਕਗੰਹਿ ਰਾਜ ਸ਼ੁਭ] ਤਦੇ' 
॥ ੩੭ ॥ ਜਦੇ ਜੁਦੇ ਜੇ ਪ੍ਥਮ ਸਿਧਾਰੋ । ਹੋਹਿ ਨ ਬਿਜੇ ਕਾਜ ਉਰ ਧਾਰੋ। 
ਤੀਨਹੁ ਮਿਲੇ ਕਰਹ ਸਭਿ ਕਾਰ-। ਲਖਿ ਇਹ _ਤੀਨਹ£ ਤਿਸੀ 
“ਪ੍ਰਾਨ ਮਨ ਦਾ ਘੋੜ ਹਨ । "ਦੈਚਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ $ਪ੍ਰਗਣ ਹੋਵੇਗਾ (ਝ੍ਰਹਮ) । 
'ਤਦ ਨਗਫਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੋਗੀਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ । ਓਗਾਵ ਵਾਸ਼ਨਾ ਛੋ; ਮਨੋ ਨਾਸਤੇ ਬਹਮ ਗਿਆਨ । 

#ਸਤਿਗਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਭਜਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਜੇਗ, 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬ੍ਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਏ ਹਨ; ਪਰ 
ਨਿਰਾ “ਦਿਮਾਗੀ ਘੋੜ ਦੌੜ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤ” ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਦਜ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ 
ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਿਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਚਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਤੇ 
ਪੂਤਿਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ 
ਵਜਾਖਜਾ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਸਰ ਟਪਲਾ ਲੌਂਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੀ 
ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਛੋਡਕੇ ਇਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖਲੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛ੍ਹਮ 
ਹਾਂ, ਹਾਲਾਕਿ ਮਨ ਅਜੇ ਮੇਲਾ ਤੇ 'ਪਿੰਤਾਉਂ ਤੋਂ ਬੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈੰਦ । ਕਵੀ_ਜੀ 
ਆਪ ਬੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਅੱਭਜਾਸ ਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦੀ 
ਪਰਖ ਇਸੇ ਗਾਸ ਦੇ ਅੰਨ ੬੭ ਅੰਕ ੧੬ ਤੋਂ ੨੨ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਨੇ। _7ਪਾ:-ਸਫਿ । 

[੩ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ ( ੨੨੧੧) ਰਾਸਿ ੩ । ਅਸੂ ੬੬. 
_ਗਤਰਰਜਰਕਰਰੁਸਦੁਰਸਰਰਰਰਾਸਜਰਰ ਗਰਲ. ਤੁਭਾ...ਤਟ ਮੂ ਾ”"ਜਾ= ਜਾ ” 

ਪ੍ਰਕਾਰ ॥ ੩੮ ॥ ਨ੍ਿਪ ਅੱਗਜਾਨ ਜੁ ਚਮੂੰ ਬਿਕਾਰ" । ਸਭਿ ਥਲ ਲੀਨ 
ਗੁਨਨਿ ਬਿਦਾਰ' । ਥੈ ਵ'ਸ਼ਨ ਅਰ ਮਨ ਕੋ ਨਾਸ਼। ਤੱਤ ਗਕਾਨ ਇਨ 
ਕਰਿ ਅੱਭਜਾਸ ॥੩੯॥ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਹ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਬਦ ਬਿਚਾਰਿ 
ਲਹੋ ਬਿਸਰਾਮ?” । ਸੁਨਿ ਸਗਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ । ਤਿਮ ਕੀਨਸਿ ਜਿਮ 
ਗੁਰੂ ਬਤਾਏ॥੪੦॥ _ਜੈਤ" ਸਿੰਗਾਰੂ” ਜੁਗ ਸਿਖ ਭਾਰੀ।ਜੋਧਾਂ ਬਡੇ ਨ੍ਿਭ 
ਉਪਕਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਿਨ ਸੈਗ ਉਚਾਰਾਂ ।£ਹਮ ਸਰੂ੫ ਜੋ ਖਸ਼ਟਮ 
ਧਾਰਾ ॥ ੪੧॥ ਧਰੈਂ ਸ਼ਸਤ੍ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦੈਡ। ਕਰੈ ਤੁਰਕ”ੈਂ ਗਨ ਕੌ ਖੰਡ 
ਖੰਡ । ਆਯਧ ਬਿੱਦਯਾ“ ਕਰਿ ਅੱਭੜਾਸ। ਮੈਰਨਿ ਕੀ ਮੀਰੀ ਲੇਂ ਪਾਸ।੪੨॥ 
ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਚਿਤ ਇਮ ਦੇਇੰ । ਪੀਰਨਿ ਕੀ ਪੀਰੀ ਹਰਿ ਲੋਇੰ। 
ਨ੍ਿਪ ਕੋ ਲਵਣ ਖਾਤਿ ਹੈ ਜੋਇ । ਨਿਜ ਸਰੀਰ ਕੋ ਅਰਪੰਹ ਸੋਇ॥੪੩॥ 
ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਹਮ ਸੁਖਦੈਹੈਂ।ਇਹਾਂ ਕੁਗਤਿ ਉਤ ਮੁਕਤੀ ਪੇਹੈ।ਮਹਾਂ 
ਘਰ ਕਲਿਜਗ ਕੋ ਕਾਠ।ਨਿਜ ਸਿੱਖਨਿ ਹਮ ਲੋਹਿੰ ਸੈਭਾਲਿ॥੪੪॥ਤੁਮਅਬਿ 

_ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਢਿਗ ਰਹੀ ਏਆਗਯਾਮਾਨਿ ਸਰਬਸੁਖ ਲਹੀਏਤਿਨਕੇ ਸੈਗ 
ਯੁੱਧ ਕੋ ਕਰਿ ਕੌ । ਤੁਰਕਨਿ ਹਤੋ ਸ਼ਸਤ੍ ਕਰ ਧਰਿ ਕੈ? ॥ ੪੫॥ ਹਾਬ 
ਜੋਰਿ ਸੋ ਮਾਨਤਿ ਭਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਢਿਗ ਚਲਿ ਗਏ। ਰਹੇ ਸਮੀਪ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰ ਸੂਰੇ।ਵਿੱਦਕਾ ਅੱਭਯਾਸੀਹਿ ਗੁਰਪੂਰੇ॥੪੬॥ਕਿਤਿਕਕਾਲਬੀਤਯ 
ਢਿਗ ਰਹੇ।ਲੇ ਪਰਵਾਨਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਕਹੇ“ । ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਰਹੇ ਦੁਇ ਮਾਸ। 
ਇਕ ਜੋਗੀ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਤਿਨ ੫ਸ॥੪੭॥ਕਯੋ ਪ੍ਰਮੈਨ ਰਸਾਇਨ ਦੀਨਿ । 
ਦਿਕ ਬਿਲ ਭੁਰਜੋ ਹਰਖ ਕਰਿ ਲੀਨਿ।ਸੋ ਬਿਬਾਰਿ ਕਰਿ ਢਿਗ ਲੈ ਆਏ । 
ਗੁਰ ਖਸ਼ਹਮ[ਕੋ ਸੋ ਅਰਪਾਏ॥੪੮॥ਲਗੇ ਸੁਨਾਵਨ“ਗੁਨ ਇਹ ਭਾਰੇ। ਦਯੋ 
ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਰਦ ਮਾਰੇ4ਬਾਵਨ ਤੋਲੇ ਰੱਤੀ ਪਾਉ”0 ਸੁੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕਰਭਿ 
ਸੁਹਾਉ॥੪੯॥ ਇਕ ਚਾਵਰ ਭਰ ਨਰ ਜੇ ਖਾਵੈ। ਛੁਧਾ ਸਵਾ ਮਣ ਕੀ ਹੁਇ 
੧ਅਗਿਆਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੇ ਸੈਨਾ ਹੈ ਵਿਕਾਗ਼ੰ ਦੀ । "ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ _ਕਰਕੇ । “ਨਮ । 

“ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵਿੱਦਯਾ । “ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਆਗਨਾ) ਲੈਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਖਿਆਂ । #ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ 
ਪਾਰਾਂ । “੫੨ ਤੋਨੇ (ਤਾਂਏ) ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ (ਪਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ) ਪਾਓ । 

ਆਂਪਾ£-ਦੁਸ਼ਟ । [ਇਹ ਢੈਪਈ ਅੰਕ ੪੫ ਇਕ ਲਿ: ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ 
ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਅਸਲੀ ਹੈਦੀ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਰਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । 

ਹ[੍ਘਾ=ਗੁਰ ਪੰਚਮ । $ਸਿੱਘਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲ ਵਿਦ 

“ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਮਣ ਤਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਐ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੧੨) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੬੭. 

ਜਾਵੈ।ਗਜ ਸਮ ਬਲ ਕੌ ਧਾਰਨ ਕਰੇ।ਰੋਗ ਸਰਬਤਨ ਕੇ ਪਰਹਰੇਗ॥੫੦॥ 
ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦਾਂਉਚਰਜੋ ਤਿਨਕੋ। “ਜਿਨ ਮਾਰਜੋ ਪਾਰਦ ਸਮ ਮਨ ਕੇ 
ਪਾਰੇ ਸਾਬ ਨ ਸੋ ਹਿਤ ਧਰਤਿ।ਜੋ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਕੈਚਨ ਕਰਤਿ॥੫੧॥ਮਨ ਮਾਰੇ 
ਗੁਨ ਪਾਇ ਅਨੁਪਜੀਵ ਬਨਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰੂਪ। ਤਊ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰੀਹੇ' 
ਤੁਮਾਰੀ”।ਇਕ ਚਾਵਰ ਭਰ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੀ॥੫੨॥ਊਪਰ ਤਰੇ ਪਾਨ ਦਰ 
ਦੈਕੈ।ਕਰਯੋ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਲੈਕੈ।ਪੁਨ ਬਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਿੰਗੇਰ॥ 
ਕਰਿ ਮੁਰਾਤਬਾ ਤਿਨਹਿ ਉਚੇਰਾ॥੫੩॥ਅਤਿ ਸਮੀਪ ਅਪਨੇ ਕਰਿ ਲੀਨਿ। 
ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤਿ ਮਹਾਂ ਬਲ ਕੀਨਿ । ਪਰੇ ਜਹਾਂ ਤੁਰਕਨਿ ਸੈਗ੍ਰਾਮੁ । ਤਹਿੰ 
ਤਹਿ ਕਰੇ ਬੜੇ ਤਿਨ ਕਾਮੁ ॥ ੫8 ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹਿੰਥ ਤਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਸਿੱਖਨ' 
ਪ੍ਸਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਸਸ਼ਟੀ ॥ ੬੬॥ 

67. (ਜੋਤ ਕੈਦ ਦਿ ਸਿੱਤਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ । ਤਰਲ ਤਾਰਨ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ਜੈਤਾ ਨੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦੈ ਸੈਗ ਪਿਰਾਗਾ ਹੋਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਚਰਨ 
ਢਿਗ ਆਇ ਨਿਵੇਂ ਤ੍ਰੈ ਸੋਇ॥੧॥ਰੰਪਈ॥ਹਾਬ ਜੋਰ ਕਰਿ ਅਰਜ਼ ਗੁਜਾਰੀ। 
“ਕੀਜਹਿ ਅਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰੀ । ਜਿਸ ਤੇ ਅਪਰ ਨ ਕਰਤਬ ਰਹੈ । 
ਧਰਹਿੰ ਰਿਦੇ ਆਛੋ ਪਦ ਲਹੈ%੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਾ। “ਇੰਦ੍ਰ 
ਰੋਕਹੁ ਬਨਿ ਸਵਧਾਨਾ । ਸ੍ਰਾਸ ਸ਼ਰਾਸ ਸਿਮਰਹੁ ਅਠ ਜਾਮ । ਸੰਭਿ ਤੇ ਉਚ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ॥੩॥ਜਬਹਿ ਟਿਕਹਿ ਨਹਿੰ ਬ੍ਰਿਤਿਨਿਹਾਰੋ/ਆਵਹਿਵਹਰ/ 
`ਤ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੋ।ਰਾਖੋ ਪਰਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨੀ।ਤਿਸਹੀ ਤੇ ਹੋਵਹੁ ਬ੍ਹਮ 
ਗਜਾਨੀਂ॥੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੇ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ਲਗੇ ਕਰਨਿ ਤਿਸ ਰੈਤਿ 
ਹਮਸ਼ । ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਦੇਖਿ ਕਹਜੋ “ਕਯਾ ਕੀਨਾ $। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਗਰੋ ਤਜਿ 
ਦੀਨਾ ॥੫॥ ਨਿੱਤ ਠਮਿੱਤ ਕਰਮ ਸਭਿ ਤਜਯਾਗੇ । ਕਸ਼ਟ ਭਦੇ ਤੁਮ ਕਸ 
ਮਗ! ਲਾਗੇ?।ਗਨ ਪੰਡਿਤ ਮਹਿ ਤਿਨਹੁਂ ਬਖਾਨਾ।ਮਮਲਨੋ ਹਮਹਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਮਹਾਨਾ॥੬॥ਤਬਿ ਤੇ ਮਿਿਤਕ ਪਿਤਾ ਅੱਗਕਾਨ“ ।ਜਨਮਜਯੋ ਘਰ ਸਪੂਤ 
_ਬ੍ਹਮ ਗਕਾਨ।ਮਰਨ ਜਨਸ ਤੋ ਸੂਤਕ ਭਯੋ। ਤਬਿ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮਿਿ 
ਗਦ॥੭॥ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਲੇਖੇ ਸੁ ਲਰੈਤੇ।ਜਿਨਕੇ ਸੁਤਕ ਹੋਤਿ ਭਨੰਤੇ। ਤੁਮ 
`ਤੇ ਹੀ ਹਮ ਸੁਨਿ ਇਸ ਭਾਂਤਿਤਕਾਗੇ ਕਰਮ ਜਾਨ ਬੱਖਕਾਤਿ॥੮॥ ਕਹਹੁ 
“ਪੂਰਨ ਕਰਦੈ ਹਾਂ । “ਦੇ ਪਾਨ(ਦੇ ਪੱਤੇ) । “ਜਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ । "(ਝ੍ਰਿਤੀ) 
ਬਾਹਰ ਜਦ ਆਵੇ । “ਐਂਗਯਾਨ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਿਆ। ___ ”ਪਾ:=ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਚਮ । 
'ਪਹੈਤੂ ੧੧ ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਠੀਕੇ ਵਿਚ ਗੁ: ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੧੩) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੬੭. 

ਜਿ ਸੁਤਕ ਬੋਰੋ ਰਹੈ'।ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਜਾ ਇਸ ਬਿਧਿ ਅਹੈ।-ਨਾਭੀਤੇ ਜਬਿ 

ਉਪਜਹਿੰ ਸਾਸ ਤਬਿ ਤੋਂ ਜਨਮ ਸੁ ਹੋਂਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੯॥ਵਹਿਰ ਨਾਸਕਾਂ ਤੇ 

ਨਿਕਸਾਇ।ਤਥਿ ਤਿਨ ਕੋਂ ਮਰਨੋ ਹੁਇ ਜਾਇ/ਸੂਤਕ ਬਿਨਾਕਰ ਮਕੋਸਮੇ” 

ਰਹੇਬਿਚਾਰਪਨਪ੍ਰਾਪਤਿਹਮੈਂ॥੨੦॥ਸ੍ਹਾਸ ਸ੍ਰਾਸ ਮਹਿਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਰਾਖੰਤਿ 

ਹੈਂ” ਸਤਿਗੁਰ ਉਚਾਰਾ। ਸੁਨਤਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਤੁਸ਼ਨ ਹੁਏ ਰਹੇ।ਰਹੇ ਬਿਚਾਗ;ਨ 

ਓੱਤਰ ਲਹੇ ॥੧੧॥ _ਹੁਝੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਮ ਤਿਲੋਕਾਂ । ਤੋਤਾ ਮੰਹਤਾਂ 

ਜਿਸ ਮਨ ਰੋਕ।ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਆਏਪਦ ਸਮ ਪਦਮਨਸੀਸ 

ਨਿਵਾਏ ॥੧੨॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਮੁਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ ।'ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਤੁਮਾਰਾਂ।-ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ”।ਇਸ ਤੋ ਨਹੀ' ਨਰਕ ਮਹ 

ਜਾਈ--॥੧੩॥ਇਮ ਸੁਨਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਤਰਕਨਾਂਕਰੇਂ :-ਜੇ ਸਿਮਰਨਿ ਤੇ ਨਰਕ 

ਨ ਪਰੈਂ। ਸਭਿ ਜਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੌ ਲੋਤਿ। ਕਯੋ ਪੁਨ ਨਰਕ ਪ
ਾਇ ਕਰ 

ਦੇਤਿ॥੧੪॥ਜੇ ਇਹ ਸਾਚੁ ਹੋਇ ਜਿਮ ਕਹੈਉਕੋਂ ਪਰਕੁ ਨਰਕ ਬਨਾਵਨ 

ਚਹੈ। ਸਗਰੇ ਮੁਕਤਿ ਪਾਇ ਜਪਿ ਰਾਘੰਨਸ਼ਵਨ ਕਰੇ ਸੁਰਗ ਕੇ ਧਾਂਮ॥ 

੧੫॥ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੋਨਹੁ ਨਹੀਂ ਚਹੀਯੰਹ। ਜੇ ਸਿਮਰਨਿ ਤੇ ਮੁਕਤੀ 

ਲਹੀਯਹਿ?। ਸੰਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । “ਨਿਸ਼ਚੈ ਰਾਮਜਪਤਿ ਹੈਂ 

ਸਾਰੇ1॥੧੬॥ ਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਅਰੁ ਮਨ ਨ ਇਕਾਗਰ ।ਕਿਮ ਕਲਯਾਨੀਹੈ 

ਪਾਇ ਉਜਾਗਰ । ਕਹਹੁ ਦਿਜਨਿ ਸੈਗ ਏਹੁ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ । ਰਾਖਸ਼ ਗਹਮੋ£ 

ਮੁਦਾਨਾ ਜਾਤਿ॥੧੭॥ਕਰਜੋ ਤੇਲ ਕੌ ਤਪਤ ਕਰਾਹਾ।ਤਿਸ ਮੰ ਕੌਡੇਪਾਵਨ 

ਚਾਹਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ । ਸਿਮਰਯੋ ਮਰਦਾਨ ਸੁਖ ਧਾਮ ॥ 

੧੮॥ਤਤਛਿਨ ਸੀਤਲ ਭਯੋ ਕਰਾਹਾ । ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਦਤ ਜਗ ਮਾਂਹਾ। 

ਕਹਹੁ ਦਿਜੀਨ ਸੋ ਅਬਿ ਕੇ ਜਾਇ:-ਜੇ ਤੁਮ ਸਿਮਰਯ
ੋ ਰਾਮ ਬਨਾਇ ॥ 

_₹> ਕਹੇ ਸੂਤਕ ਤਾੰ ਬੋੜਾ (ਚਿਰ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । “ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ । “ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ । ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ।“ਨਫਰਤ(ਅ)ਹੁੱਜਤੀ#ਫਜਿਆ ਸੀ।” ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਹੋਯਾ ਨਾਘ 

ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹਨ; ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਹੈ । 

7 ਯਬਾ ਗੁਰਵਾਕ:-ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਕੁ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਿਐ ਰਾਮੁ ਨ ਹੈਇ॥ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ 

ਰਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਾ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਤਬਾ-ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਕਹੁ ਕਹਿਬੇ ਮਾਹਿ 

ਬਿਬੇਕ ॥ ਏਕੁ ਅਨੇਕਹਿ ਮਿਲਿ ਗਇਆ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ ॥ ੧
੯੧ ॥ ਰ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ।_____(੨੨੧੪) ____ ਰਾਸਿ੩। ਅੰਜੂ ੬੭, 
੧੬॥ਕਰਹੁ ਤਪਾਵਨ ਤੇਲ ਕਰਾਂਹਾ।ਹਮ ਤੁਮ ਪਾਵਹਿ ਕਰ'ਤਿਸ ਮਾਂਹ॥ 
ਇਕ ਸਮ ਸਭਿਨਿ ਰਾਮਕੇ ਸਿਮਰਨਿ।ਤੌੰਅਬਿ ਮਿਲਿਕੈਕੀਜਹਿ ਪਰਖਨਿ 
॥੨੦॥ਜਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਹੈ ਤਪਤ ਕਰਾਹੇ'।ਦਹੀਯਤਿ ਨਿਤ,ਨਹਿੰ ਨਿਕ- 
ਸਨ ਪਾਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਹ ਨਾਮ । ਗੰਰ ਤ੍ਰਸ਼ਨਾ,ਮਨ ਲਹਿ 
ਬਿਸਰਾਮ”॥੨੧॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋ ਗਏ। ਪੰਡਿਤ ਬਿੰਦ ਮਿਲਤ 
ਜਬਿ ਭਏ । ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੇਗ ਸੁਨਾਯਹੁ ਜਬੈ। ਸੈਕਮਾਨ” ਦਿਜ ਹੈ ਕਰਿਤਬੈ 
॥੨੨॥ਕੂਰੇ ਭਏ ਹਾਥ ਨੰਹਿੰਘਾਲਾ।ਇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪਬਿਸਾਲ।ਤਰਕ 
ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਨਸਿ ਮੌਨ।ਜਾਨੀ ਮੰਹਮਾ ਬਡਗੁਰ ਭੌਨ॥੨੩॥ ਇਕਸਿਖ 

_ਜੜੀਆਂ ਸਾਂਈਦਾਸਕਰਿ ਗੁਰ ਨਮੋ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਪਾਸ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਅਰ- 
ਦਾਸ ਬਖਾਨੀ । ਮੈਂ ਬਹੁ ਸਿੱਖਨਿ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ॥੨੪॥ ਧਾਰਨ ਕਰਜੋ ਰਿਦੈ 
ਉਪਦੇਸ਼ਸੇਵੇਂ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਹਮੇਸ਼ਤਉ ਸ਼ਬਦ ਸਨਿਬੇ ਕੇ ਕਾਲ ।ਨਹਿ 
ਮਨ ਠਹਿਗੰਤ ਚਪਲ ਬਿਸਾਲ ॥੨੫॥ ਆਂਪ ਕਹਨੋ-ਮਨ ਕਰਹ ਇਕਾ- 
ਗਰ । ਪਠਹੁ ਸੁਨਹੁ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਉਜਾਗਰ-” । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਜਤਨ 
ਬਤਾਂਯ“ਮਨ ਗਤ ਕੌ ਅਬਿ ਤੋਂ ਲਖਿ ਪਾਯੋ॥੨੬॥ਟਿਕੌ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਨ 
ਸਭਿ ਲੀਨੋ।ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੋ ਪੂਰਬ ਨਹਿ ਚੀਨ।ਜਥਿ ਮਨ ਜਾਇ ਕਿਤਹਿ 
ਲਖਿ ਪਾਵਹੁ" । ਤਬਿ ਤਿਸਾਂ ਮਿੱਥਕਾ ਵਸਤੁ ਦਿਖਾਵਹੁ॥੨੭॥ਬਹੁਰ ਮੋਰਿ 
ਕਰਿ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਹੁ । ਜੇ ਚਲਿ ਜਾਵੈ ਵੇਰ ਹਟਾਵਹੁ। ਜਿਮ ਅਰੀਅਲ 
'ਅਸੁ' ਕੋ ਅਸਵਾਰ । ਸਨੈਂ ਸਨੈ ਤਿਹ ਅੱਗ ਢਿਖਾਰਿ ॥ ੨੮॥ ਮੋਰਿ ਬਹੁਰ 
ਬਾਰਗਨ ਕੋ ਵੇਗੰਹ । ਵੇਰ ਫੇਰਿ ਨਿਜ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਰਹਿ । ਕਰਹਿ ਸੁਧਾਰਨ 
ਹਿਤ ਕੋ ਦੈਹੈਉਅਰਹਿ ਜਿ.ਤ੍ਰਾਸ ਤਾਂਹਿ ਉਪਜੈ ਹੈ ॥੨੯॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਵੇਰ 
ਫੇਰ” ਮਨ ਜੋਰਹੁ । ਸੁੱਧ ਹੋਇ ਲਹਿ ਸ੍ਰਾਦਿ, ਨ ਮੋਰਹੁ”। ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਤੇ _ 
ਕੀਨਸਿ ਬਿਧ ਤੋਸੇ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਨ ਬਸਿ ਹੁਇ ਜੈਸੇ॥੩੦॥ ਆਪਾ ਨਹਿ 
ਜਨਾਵਿ ਗੁਰ ਆਗੇ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੇਵ ਮਹਿੰ ਲਾਗੇ । ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਂਹੀ। ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਉਪਦੋਸ਼ ਕਰਾਹੀਂ। ॥੩੧॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 
ਜਾਨਿ ਕੋ ਚਾਹਾ । ਸੈਤਤਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਕੋ ਪਾਹਾ । ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ ਸਿਖ ਸੈਗ 
“ਹੱਥ । "ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ਰੂਪ) ਤੱਤੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ । “ਸ਼ੈਕਾ ਦਾਲੋ, ਭਾਵ ਕੜਾਹੇ ਵਿਢ ਹਥ ਪਾਉਣੋ' 
ਡਰ ਗਏ। “ਜਾਣ ਲਵੇ । “ਅੜੀ ਵਾਲੇ ਘੇੜੇ ਦਾ । $ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਕੇ । ?ਮੋੜ 
ਮੋੜਕੇ । “ਜਦ ਮੰਨ ਸੁੱਧ ਹੇਕੇ (ਨਾਮ ਦ) ਸ਼੍ਰਦ ਨੂੰ ਲਹੇ ਤਦ ਫਿਰ ਨ ਮੋੜੋ ਭਾਵ ਲੱਗ 
ਰਹਿਣ ਢਿਓ । “ਪਮ=ਨਰਕਦ । _1ਛ੫ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਚੌਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੧੫) _ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੬2. 
ਟਲ ਕਾਲਕਾ = ਕਰਤ ਜਰ -ਅੂਲਲਨਨ,<(੍.ਤਤਸਲਗਮਰ=ਪਰਤਗਤੜ.ੀ<<ਲਤਲ=ਟਮਰ==-<<<-<੬<--<<੩<-੩<-<<<<<<<<<<<<<-੩੬<<=<<=== ਦਾਦ 

ਬਿਸਾਲ । ਜਿਨ ਮਹਿ ਬਹਮ ਗਯਾਨੀ ਮੁਖ ਜਾਲ ॥੩੨॥ ਬਿਧ ਤੇ ਆਦਿ 
ਸੇਵ ਗਰ ਭੀਨੇ । ਗਮਨ ਹੇਤ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਨ ਕੀਨੇ। ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ 
ਗਨਨਿ ਉਦਾਰ/ਨਤਪ੍ਰਤਿ ਚਾਹਤਿ ਪਰਉਪਕਾਰ॥੩੩॥ਜਿਮ ਸਰਜ ਕਰ 
ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੋ ਦੇ ਸੁਖਰਾਂਸਿ । ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਉਲ੍ਕ 
ਨ ਜਾਨਹਿਂ। ਅੰਧ ਬਨਹਿੰ ਨਿਜ ਬਰ' ਸੁ ਠਾਨਟਿੰ॥੩੪॥ਚਢਿ ਖਾਸੇ ਪਰ 
ਸਤਿਗੁਰ ਚਲੇ।ਮਾਤਾਂ ਜੀ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਮਿਲੇ।“ਰਹਹ ਸਦਨ? ਦੇ ਧੀਰਜ 
ਤਰੇ।ਸਨੰ ਸਨੈ ਮਗ ਚਲਿਬੋ ਕਰੇ॥੩੫॥।ਕਿਤਿਕ ਕੋਸ ਗਮਨੇ ਬਿਤ ਹੋਏ। 
ਉਤਰੇ ਸੁੰਦਰ ਬਲ ਕੋ ਜੋਏ । ਜਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਸਥਾਨ । ਤੀਰਥ 
ਦੇਖਯੋ ਲਾਇ ਧਿਆਨ॥੩੬॥ਨਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਪਾਵਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਕਰੇ 
ਕਾਮਨਾ ਪਾਵਨ”। ਮਾਰਗ ਚਲਹਿ ਭਾਵ ਤੇ ਪਾਵਨ'। ਮਿਣਹਿ ਰੋਗ ਗਨ, 
ਆਨੰਦਨਂਪਾਵਨ॥੩੭॥ਇਕ ਤੌ ਪਲਾਸੂਰ ਤਹਿ ਗਾ ਖਾਨਵਾਲ ਦੂਸਰ 
ਕੌ ਨਾਮ। ਇਨ ਤੇ ਆਦਿਕ ਗਾਮ ਜਿ। ਔਰ। ਲਰਤਿ ਪਰਸਪਰ ਰਹਿ” 
ਤਿਸ ਠੌਰ॥੩੮॥ਬਹ ਨਰ ਮਰਹਿੰ ਪਰਹਿ ਸਗਾਮ/ਕਰਤੇ ਦੇਖ ਜਾਹਿ ਜਮ- 
ਧ5ਾਮ। ਤਿਨ ਕੋ ਮਹਾਂ ਬਿਲੋਕਨੋ ਢੇਰਾਂ । ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾ॥ 

੩੯ ॥ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਾਮੀਨ ਹਕਾਰੇ । ਲਰਨ ਬਿਥੈ ਬਹ ਦੋਸ਼ ਉਜ਼ਾਂਰੇ । 

“ਦਿਕਤੋ ਤੁਮਰੀ ਮਿਟਹਿ ਲਰਾਈ।ਦਤੀਏ ਧਨ ਲੋਵਹ ਮਨ ਭਾਈ॥੪੦॥ 
ਤਿਤੀਏ ਗਰ ਕੋ ਕਾਰਜ ਇਹਾਂ । ਚਤੁਰਥ ਨਰ ਪਰਾਪਤਿ ਫਲ ਮਹਾਂ। ਦੇਹ 

ਕੂਮਿਕਾ ਗੁਰਘਰ ਕੋ ਅਬਿ । ਦਰਬ ਮੋਲ ਤੇ ਲਿਹ ਦੁਗੁਨਾ ਲਬ'?॥੪੧॥ 
ਖਾਨ ਵਾਲ ਕੇ ਖੱਤੀ ਜਾਤਿ।ਪਲਾਸੁਰ ਰੋਘਰ ਬੱਖਯਾਤ ।।-ਮਿਟੈ ਕਲਹਿ- 
ਸਭਿ ਨੇ ਮਨ ਜਾਨਜੋ।ਕਹਿਬੋ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਮਾਨ੧ੋ॥੪੨॥ਦੀਏ ਰਜਤ- 

ਪਟ ਲੱਛ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਅਧਿਕ ਸਹੈਸੂ ਸਪਤ ਪੰਚਾਸਿ£ । ਲਈ ਕੂਮਿਕਾ ਮੋਲ 
੫ਨੇਰੀ।ਦੀਨਸਿ ਦਰਬ ਬਦ ਤਿਸ ਬੇਰੀ॥੪੩॥ਰਹਿਨ ਲਰੇ ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਤਿਸ 

ਬਾਨ । ਚਿਤਵਹਿੰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਮਹਾਨ। ਜਿਮ ਸੂਰਜ ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੁਖ 
ਦੇਤਿਦੁਖਦ ਅੰਧੇਰਾ ਜਗਹਰਿ ਲੇਤਿ॥੪੪॥ਜਬਾ ਚੈਦਮਾ ਨਿਜ ਕਰ ਕਰਿ 
ਕੈਸਭਿ ਔਸ਼ਧਿ” ਮਹਿੰ ਰਸਕੋਂ ਭਰਿਕੰ/ਜਿਸ ਤੇ ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜਗਹੋਇੀ 
੧੦ਵਨਗੇ । “ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਰਸੰਤੇ ਵਿਚ ਦੱਲਣਹੇ । “ਪਾਵਨਗੇ । 'ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ । 

ਸਨ । “(ਜੇ)ਲੋ ਲੋਭ ਹੈ । $ਇਕ ਲੱਖ ਸਤਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ । ?ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾ ਕਰਕੇ । ̀ ਭਾਵ; 
ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ । ”ਪ':- -ਆਦਿਕ=ਸਾਹੇ ਹੋਗ ਆਦਿਕ ਦਾ ਪਾਵਨਾ ਮਿਟ ਜਾਏਫਾ । 



ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੧੬) ਰਾਸਿ ੩ । ਔੰਸੂ ੬੭. 

ਤਥਾ ਗਰ ਹਿਤ ਸਭਿ ਕੋਇ” ॥੪੫॥ ਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਯੰਹ 

ਲਾਯਸਕਲ ਮਸੈਦਨਿ ਸਾਬ ਬਤਾਯੋਲਗੇਕਰਾਵਨਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਤਜਾਰੀ। 

ਲਗੇ ਮਜੁਰ ਕਰੇ' ਗਨ ਕਾਰੀ ॥੪੬॥ ਚੂਨਾ ਅਧਿਕ ਈਂਟਕਾ ਹੇਤੁ । ਸ਼੍ਰੀ 

ਅਰਜਨ ਜੀ ਗਨ ਧਨ ਦੇੜਿ । ਪੁਨਹਿ ਖਨਨ ਹਿਤ ਕਰਨਿ ਮਹੁਰਤਾਂ। 

_ਭਾਏ ਤਯਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤ ਪੂਰਤਿ॥੪੭॥ਪੰਚਾਂਮਿਿੱਤ ਘਨੋ ਕਰਵਾਯੋ।ਸਿਖ 

ਸੈਗਤ ਤਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬੁਲਾਯੋ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ ਕੇ ਉਤਸਾਹ । ਹੋਤਿ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਿੱਖਯ ਮਨ ਮਾਂਹਿ॥੪੮॥ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ ਅਧਿਕ ਗੁਰ ਪਾਂਸ। ਬੋਲੇ 
ਬਾਕ“ਕਰਹ ਅਰਦਾਸ।ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਕਹ ਕਿਯ ਖਰਨੋ।ਸਹਮ ਸਰੂਪ ਬਿਥੇ 
ਚਿਤ ਜੁਰ੧ੋ॥੪੯॥ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ ਸਿੱਖਯ ਮਹਾਨਾ।ਕਰਤਲ ਵਲ ਸਮ 

ਰੂਪ ਸੁ ਜਾਨਾਂ।ਰਾਤਿ ਦਜੋਸ ਜਿਸ ਰਹੈ ਸਮਾਧਿ। ਦਾਤ ਸ਼ਾਂਤਿ ਜੁਤ ਰਿਦਾ 
_ਅਗਾਧਿ॥੫੦॥ਖਰੋ ਭਯੋ ਜਬਿ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ।ਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਗੰਨ ਸੁਖ- 
ਕਾਰੀਖੱਤ੍ਰੀ ਇਕ ਦੇਵੀਚੈਦ ਨਾਮਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹਤੋ ਜਿਸ ਧਾਮ ॥੫੧॥ 

ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਤੁ ਗੁਰੁ ਕੇ ਆਵਏਕ ਰੁਪੱਯੋ ਤਾਂਹਿ _ਤੁਰਾਵਾ'। ਆਧੇ ਟਕੇ 
ਰਾਖਿ ਨਿਜ ਪਾਸਅਰਧ ਲਏ ਹਿਤ ਗੁਰ ਅਰਦਾਸ ॥੫੨॥ ਗੁਰ ਕੈ ਜਾਇ 
ਅਗਾਰੀ ਧਰੇ । ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਬੈਠਨਿ ਕਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਵਿਲੋਕਿ 

ਉਚਾਰੀ।ਭਾਈ ਬੁੱਢਾਲੋਹ ਨਿਹਾਰੀ॥੫੩॥ਪੂਰਨ ਤਾਲਸਕਲ ਬਿਧਿਹੋਇ। 
ਰਿਦੇ ਹਮਾਰੇ ਆਇ ਨ ਕੋਇ” । ਆਧੀ ਭੇਟ ਪ੍ਥਮ ਹੀ ਆਈ। ਆਧੋ ਰਹੈ 

_ਢਿਹੀ ਲਖਿ ਪਾਈ॥੫੪॥ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੀ ਜਥਾਂ ਰਜਾਇ। ਹੋਇ ਤਬਾਂ ਨਹਿੰ _ 

ਅਪਰ ਉਪਾਇਮਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਤਿਹਾਵਲ ਕੇਰੀ। ਸਿਮਰੇ ਸਭਿ ਸਤਿਗੁਰ 

ਤਿਸ ਬੇਗੇ ॥੫੫॥ ਕਰਯੋ ਮਹੂਰਤ ਖਨਨਿ ਲਗਾਏ । ਸਿੱਖਯ ਮਿਹਨਤੀ 

ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ । ਤੀਰਥ ਕੀ ਸੁ ਹੋਨਿ ਲਗਿ ਕਾਰੀ“ । ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾਇ 

ਮਤਿਭਾਰੀ ॥ ੫੬॥ ਈ'ਟਨਿ ਕੇ ਆਵੇ ਲਗਵਾਏ । ਜ਼ੂਨਾ ਤਾਰ ਕਰਹਿ _ 

ਸਮੁਦਾਏਤਾਲ ਬਿਸਾਲ ਅਖੈਭਨਿ ਕੀਨ।ਮਨੋ ਮਾਨਸਰ ਹੋਇ ਨਵੀਨਾ। 

ਸਭ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । "ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਵਿਖੇ ਫਲ ਵਾਂਕ ਮਰੈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

(ਨਨ) ਜਣਿਆ ਹੈ । ਡਨਾਇਆ। ਕਈ ਨਹੀ ਆਂਵਦੀ । “ਕਾਰ। __ ਰ 

#ਮਹੁਰਤ `ਦ ਭਾਫ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪ 

ਦੱਸਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਕੜਾਹ ਪੁਸਾਦਿ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 
ਇਨ ਅਲ ਤੇ ਬਸਜ। ਲੀ ਜਰ ਕਾ ਜਲ ਬਿ: ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਜੀ 

_ ਦੋਨੀਂਹ ਹਰ । (ਕਾ ਤਵਾ:] 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੧੭) ਰਸਿ ਤ । ਕੂ ੬੮. 

੫੭ ॥ ਸ਼ਿਲਪੀ' ਲਗੇ ਚਿਨਨਿ ਸੰਪਾਨਿ” । ਲਾਵਹਿੰ ਚੂਨੋ ਈਟ ਮਹਾਨ। 
ਕਹਯੋ ਮਸੈਦਨਿ ਸੋਂ ਗੁਰ ਬੈਨ । “ਕਰਵਾਵਹੁ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਭ ਦੈਨ” ॥ ੫੮॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਤੋਟਿ ਨ ਕਾਈ।ਮਿਹਨਤ ਦੇਹ ਮਜੂਰ ਸਵਾਈ।ਜਿਸਤੇ 
ਹੋਇ ਅਖਲ ਇਹ ਤਾਲ। ਤਬਾ ਕਰਹ ਤਮ ਸਮਤਿ ਸੇਭਾਲ॥॥੫੯॥ਇਸ 
ਬਿਧਿ ਹੁਕਮ ਪਾਇ ਗਰ ਕੇਰਾ । ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੋ ਨਿਕਰਾਦਿੰਨੈਂ ਬਡੇਰਾ” । 
ਸ਼ਿਲਪਨਿ ਤੇ ਸੁ ਕਰਾਵਤਿ ਰਹੈਂ।'ੂਨਾ ਈ ਟ ਪੁਚਾਵਹ”ਕਹੈਂ॥੬੦॥ਕਬਿ _ 
ਕਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਖਹਿ ਜਾਈ । ਲਗੇ ਕਾਰ ਜਹਿੰ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਈ । ਨਿਜ 
ਕੱਲਯਾਨਚਹੈ' ਕਰਿ ਸੇਵਾ।ਜਿਸਤੇ ਹਇੰਪ੍ਰਸੈਨ ਗੁਰਦੇਵਾ॥੬੧॥ਇਸਬਿਧਿ 
ਕੇਤੇ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਉਪਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ 
ਕੀ ਬਨਹਿ ਸਪਾਨ। ਨਰ ਭੀਰ ਬਹੁ ਹੁਇ ਤਿਸ ਥਾਨ॥੬੨॥ ਆਵਹਿ 
ਸੈਗਤਿ ਕਾਬਲ ਕੇਰੀ। ਬਲੇਖ ਬੁਖਾਰੇ ਨਗਰ ਘਨੌਰੀ । ਪੈਠੀਘੇ੫ ਪਿਸ਼ੋਰ 
ਜਿ ਬਾਸੀ। ਪੁਰਿ ਮੁਲਤਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੁਰਾ ਸੀ ॥੬੩॥ ਇਤ ਦੱਖਣ ਅਰ 

ਰ ਪੂਰਬ ਕੇਰੀ । ਸੰਗਤਿ ਦਰਸ਼ੈ ਆਇ ਬਡੇਰੀ । ਕਿਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਗਿਨੀਅਹਿ 
ਜਗ ਕੇਰੇ । ਜੇ ਆਵਤਿ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੇ ॥੬੪॥ ਤੀਰਬ ਕਾਰ ਕਰਹ 
ਸੋ ਆਇਤਿਸ ਪਰ ਹੋਵਤਿ ਖੁਸ਼ੀਸਿਵਾਇ।ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਰੁਖ਼ ਦੇਖਹਿੰ ਜਹੋਂ 

_ਜ੍ਜੋਂ । ਖਨਹਿੰ ਕਾਰ ਕਰਿ ਹੈਂ ਨਰ ਤਜੋਂ ਤਜੋਂ ॥ ੬੫ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੇਤੇ 
_ਮਾਸ ਬਿਤਾਏ । ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਸੰਪਾਨ ਬਨਾਏ।ਕੇਤਿਕ ਖਨੀ ਭੂਮਕਾ ਤਹਾ। 

ਗੁਰੂ ਕਾਮ-ਤੀਰਬ ਹਇ ਮਹਾਂ-' ॥ ੬੬ ॥ ੪੪ ਤੂੰ ਭਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰ। ਇੰ੩ ਤ੍ਰਿਤਿਕ ਰਾਸੇ 
'ਭਰਨ ਡਾਰਨ' ਪਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਸਪਤ ਸਸ਼ਟੀ ਅੰਸੂ ॥ ੬੭ । 

੬੮. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ । ਰ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਦਿਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਤੀਰਥ ਬਨਤਿ ਗੁਰ ਕਰਹਿ ਤਗੀਦ। 
ਆਪ ਆਪਨੇ ਕਾਜ ਕਰਿ ਸੈਧਕਾ ਹੋਤ ਰਸੀਦਾਂ ॥੧॥ ਚੌਪਈ।ਨਿਭ ਪ੍ਡਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਧਿ ਸਭ ਲਹੈਂ।ਕਰਹੁ ਭਲੇ ਤੂਰਨ” ਤਿਨ ਕਹੈ। ਈਂਟਨਿਕੇ _ 
_ਸਮੁਦਾਇ ਪਜਾਵੈ । ਬਹੁ ਨਰ ਲਾਗੇ ਤਿਨਹਿ ਖਕਾਵੈਂ॥੨॥ ਤਹਾਂ ਨੂਰਦੀਂ' 
ਤੁਰਕ ਹੈਕਾਰੀ । ਸਿਫਤੀ ਪਰਵਦਿਗਾਰ” ਬਿਸਾਰੀ । ਹੁਤੋ ਤਹਾਂ ਤੋ ਕੋਸ 

੧ਕਾਰੀਗਰ । “ਪੌੜੀਆਂ । “ਦੇਕੇ (ਪਦਾਰਬ) । “ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ 
(ਤਲਾ) । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਤੀਰਥ ਹੋਵੇ । #ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ (ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ). _ 
(ਅ) ਜਾਂ ਮੈਧਲ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੈਮਾਂ ਨੂੰ (ਲਿਖਾਕੇ) ਰਸੀਦ (ਹੁਕਾ) ਲੈਂਦੇ ਹਨ । 
”ਮਰਮਾਤਸਾ ਦੀ । ੧ਪਾ:-ਕਾਜ ਕਰਾਇੰ । ਕੋ ਜਿ ਕਰਾਇ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ _ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੬੮. _ 

ਅਵਾਈ। ਚਿਨਵਾਵਤਿ ਸੋ ਅਪਨਿ ਸਰਾਈ ॥੩॥ ਰਹਿਤੋ ਹੁਤੋ ਦਿਲੀਸ਼ੁਰ 

ਤੀਰ । ਯਾਂਤੇ ਗਰਬਤਿ ਮੁਢ ਅਧੀਗ ਤਿਸਕੇ ਚਿਨਤਿ ਈਂਟ ਬਰ ਗਈ। 
-੫੫ਲਲਾਗਅਕਣ..ਰੈਲ-ਜਲਕਾ੫ ਰਹੀ ਤਿਸ ਕਾਰ ਉਸਾਰੀ'।। 

ਖੋਜਿ ਰਹੇ ਨਹਿ ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਗੇ । ਤਬਿ ਕਿਸਹੂੰ ਨੇ ਡਿਹ ਸੋਂ ਕਹਯੋ । 

“ਸਨਹੁ ਕਾਜ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਲਹ3ੋ॥੫॥ਸ਼ਹੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਨੰਦ। ਕਰਿਵਾ- 
ਵਤਿ ਹੈਂ ਤਾਲ ਬਿਲੈਦ।ਤਿਨਕੇ ਆਵੇ ਭਏ ਤਯਾਰਬਡੀ ਈਂਟਕਾਂ ਪਾਕੀ 
ਸਾਰ॥੬॥ ਸੇ ਅਨਵਾਇ ਲੋਹ ਇਸ ਥਾਨ।ਸਰੈ ਕਾਰ ਤਮਹੋ ਹਿਤ ਠਾਨਨ”"। 
ਅਪਰ ਨਿਕਟਿ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨਹਿ ਆਵੈਦੂਰਿ ਹੋਹਿ ਤੋਂ ਕੌਨ ਸੁ ਲਯਾਵੈ॥॥੭॥ 
ਖੋਜਾ ਨੂਰ ਦੀਨ ਸੁਨਿ ਰਹਜੋ । ਨਹੀਂ ਬਾਕ ਲਯਾਵਨਿ ਤਬਿ ਕਹਨੋ ਹੁਤੋ 
ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ ਪੰਠਾਨ।ਸੋ ਭੀ ਚਿਨਵਾਵੜਿ ਇਕ ਥਾਨ॥੮॥ਹੁੱਤੋ ਤਰਨ- 
ਤਾਰਨ ਜੀ ਨੇਰੇਚਹਤਿ ਈ'ਟਕਾ ਚਿਨਨਿ ਘਨੇਰੇ” । ਗ੍ਰਾਮ ਨੁਰੈਗਾ ਬਾਦ 
ਮਬਾਗਰਾਂਹਕ ਬਸਤਿ ਧਨਾਢ ਉਦਾਰ॥੯॥ਤਿਸਕੋ ਬਬਨਿਕੀਨਿ ਪਠਾਨ। 
“ਕਿਤ ਤੇ ਆਇ ਈਂਟਕਾ ਪਾਨ 9 ਮੈਂ ਸਰਾਇ ਅਬਿ ਲਾਗਿ ਬਨਾਵਨਿ। 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਕੀਨਸਿ ਵਰਮਾਵਨਿ ॥ ੧੦ ॥ ਸਭਿ ਉਮਰਾਵਨਿ ਕਹ ਦਿਯ 
ਥਾਨ।ਨਿਜ ਨਾਮਨਿ ਪਰ ਕਰਹਿ ਮਕਾਨ।ਨਰਦੀਨ ਖੋਜੇ ਢਿਗ ਜਾਇ”। 
ਦੇਹਿ ਈਂਣ, ਕੈ ਦੇਹਿ ਬਤਾਇ॥੧੧॥ ਸੁਨਤਿ ਬੌਂਧਰੀ ਕਰਿ ਅਹਿਲਾਦ। 
ਗ੍ਰਾਮ ਜੁ ਬਸੈ“ਨੁਰੈਗਾਬਾਦ।-ਇਸਕੈ ਆਇ ਈ'ਟਕਾ ਹਾਥ। ਮੈਂ ਭੀ ਲੋਉ 
ਇੱਛਤਿ ਸਾਬ#-॥ ੧੨॥ ਸੁਨਿਕੇ ਨੁਰਦੀਨ ਢਿਗ ਗਯੋ । ਜਹਾਂ ਸਰਾਇ 
ਚਿਨਾਵਤਿ ਭਯੋ । ਕਹੀ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਕੀ ਬਾਂਤ । ਸਨਿਕੈ ਬੋਲਯੋ ਸਮ 
ਮੁਸਕਾਤ” ॥੧੩॥ਹਮ ਕੋ ਤਮ ਤੇ ਚਾਹਿਘਨੋਰੀ।ਕਰਹਿੰ ਟੋਰ ਬਹੁਥਾਨਨਿ 
ਹੇਰੀ.ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਹਿੰਦ ਬਿਸਾਲ । ਸੋ ਕਰਿਵਾਵਤਿ ਇਹ ਠਾਂ ਤਾਲ 
॥੨੪॥ ਆਵੇ ਤਿਨਹੁ ਬ੍ਰਿੰਦ ਲਗਵਾਏ । ਬਡੀ ਈਂਟ ਅਰੁ ਭਲੇ ਪਕਾਏ । 
ਖਾਨ ਕਾਂਜ ਅਰ ਹੋਇ ਹਮਾਗੋਮਿਲਿ ਕੰ ਲਿਹ ਨਹ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਹੋ।੧੫॥ 
-ਦੇਹ ਉਧਾਰੀ-ਕਹਿਕੈ ਲੋਹਜਬਰੀਤੁਮਸੋਂ ਕਰੈਂ ਨਕੇਹ।ਇਮ ਮਸਲਤ 

“ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ । “ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਂਮ ਕਰਕੇ (ਇਹ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ) । 
੩ਚਿਨਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ । ₹(ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ) ਕਿ ਤੂੰ ਨੂਰ ਦੀਨ ਖੋਜੇ 
ਪਾਸ ਜਾਹ । “ਬਸਦਾ ਸੀ । #$ਨਾਠ ਹੀ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਨੇਂ ਬੀ ਲੌ ਲਵਾਂਗਾ ! ? ਸਮਾਨ 
ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਜਿਗ ਹੱਸਕੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੨੨੧੯ ___ ਫਾਸਿ ੩। ਅੰਸੂ ੬੮, 

ਕਰਿ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ।ਵਿਰੰਤਿ” ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਠਹਿਰਾਹੀ॥੧੬॥ ਆਇ ਵਹਿਰ 

ਤੇ ਲਿਏ ਪਜਾਵੇ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਈਂਟ ਢੁਵਾਵੇ । ਸਿੱਖ ਕੁਲਾਲ 

ਆਂਦਗਰ ੫/ਸਹਾਬ ਜੋਰਿਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ॥੧੭॥/ਤੁਰਕਸਮੂਹਵਹਿਰ 

ਚਲਿ ਆਏ । ਹੁਕਮ ਕਰਤਿ ਹਮ ਸਾਬ ਅਲਾਏ ।-ਨੂਰੋ ਦੀਨ ਅਮਾਨਤ 
ਖਾਨ।ਦੋਨਹ ਨਿਕਟ ਚਿਨਾਇ ਮਕਾਨ॥੧੮॥ਚਾਹਿ ਈਂਟਕਾ ਤਿਨ ਕਹੁ 

ਭਈ । ਕਰਿ ਉਧਾਰ ਤੁਮਤੇ ਹਮ ਲਈ - ਇਹ ਕਹਿ ਲਗੇ ਲਦਾਵਨ 
ਗਾਡੇ। ਗਿਨਤੀ ਮਿਨਤੀ ਦੀਨਸਿ ਛਾਡੇ? ॥੧੯॥ਸੁਨਿ ਬੌਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 

ਨਾਬ/ਹਮ ਕੋ ਕਯਾ ਹੈ ਗਿਨਤੀ ਸਾਬ।ਜਹਾਂ ਈਟਕਾ ਲਗੈ ਹਮਾਰੀ। ਤਹਿੰ 

ਕੀ ਲਮਾਵਹਿ ਜੜਾਂ ਉਥਾਰੀ ॥੨੦॥ ਸਰਬ ਕੋਟ ਚਹੁੰ ਗਿਰਦ ਬਿਸਾਲਾ । 

ਢਹਿ ਆਵਹਿ ਇਹ ਠਾਂ ਜਿਸਕਾਲਾ।ਤਬਿਇਹ ਪੂਰਨਹੋਇਤੜਾਗ/ਕਰਹਿ 
ਸਿੱਖ ਮੇਰੋ ਬਡ ਭਾਗ॥੨੧॥ ਤੁਰਕ ਸਕਲ ਕੀ ਜਰਾਂ ਉਖਾਗੰਹ। ਸਨਮੁਖ 

ਲੜਹਿ ਤਾਂਹਿ ਕੋ ਮਾਰਹਿ । ਬ੍ਰਧਹਿ ਤੇਜ ਹਿੰਦਨਿ ਕੌ ਜੋਰ । ਤਬਿ ਇਹ 
_ ਤਾਲ ਹੋਇ ਚਹੁੰ ਓਰ ॥੨੨॥ ਮੇਲਾ ਹੋਇ ਅਮੱਸ' ਭਾਰੀ। ਲਹੈਂ ਕਾਮਨਾ 

ਲੌਕ ਉਦਾਰੀ।ਰੌਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੌ ਬਰਜਨਿ ਕਰਿਹੀਂ।ਨਾਮ-ਤਰਨਤਾਰਨ- ਸੁ 
ਉਚਰਿ ਹੀਂ॥੨੩॥ਦਰਸ ਮਾਸ ਭਾਦੋਂ ਪਦ”ਜੋਇ/ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਇਸ ਕੌ 
ਹੋਇ/ਸਗਰੇ ਪਾ੫ ਬਿਦਾਰਨਿ ਕਰੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਜੇ ਧਰੇ ॥੨੪॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹੇਚਲਨਿ ਭੌਰ ਕੋ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਚਹੇ/ਤਿਸ 
ਦਿਨ ਡੇਰੋ ਤਹੀ' ਟਿਕਾਏ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤਿ ਬ੍ਰਿਧਾਏ।੨੫ਨਹੀ 
ਸਾਪ ਤਬਿ ਕਰ ਉਚਾਰਸਿ।ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਗਧ ਰ੍ਰੈ ਛਾਗੰਸੰਛਮਾਵਾਨ 

ਮਹਿ ਸੇਸ਼ਟ ਰੁਪ/ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ ਧੀਰ ਅਨ੍੫0੨੬॥ਸਮ ਦਮ ਕੇ ਜੁਤ 
ਰਿਦਾ ਉਦਾਰ । ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਸਹਤ ਬਿਚਾਰ । ਮਨਹੁ ਧਰਮ ਕੀ ਧੁਜਾ 

ਸਰੀਰ । ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਰਮ ਅਭੀਰ ॥੨੭॥ ਜਮ ਬਸਿ ਜੀਵ ਨਰਕ ਮੋ 
ਪਰਤੇ।ਤਿਨੋ ਬਿਲੋਕਤਿ ਕਰੁਨਾ ਕਰਤੇ।ਭਲੇ ਪੰਬ ਪਰ ਸੁਖਕੋ ਪਾਵੈਂ।ਦਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਬਯੋਂਤ ਬਨਾਵੈਂ॥੨੮॥ਤੀਰਬ ਕੀ ਤਬਿ ਕਾਰ ਹਟਾਇ। ਲਖਯੋ” 
ਕਵਿੱਖਕਤ ਜਿਮ ਹੈ ਜਾਇਅਜਰ ਜਰਨ ਨਿਸਠਤਿ'ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨੀ।ਮੋਹ 
ਬਿਦਾਰਨਿ ਉਚਰਤਿ ਗੰਝ ਬਾਨੀ॥੨੯॥ਨੈਨ ਰਸੀਲੇ ਕਰੁਨਾ ਰਸੇ। ਜਿਨ ਮਹਿੰ 

_ ਪ੍ਰੋਮ ਰਹੈ ਨਿਤ ਬਸੇ । ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਬਰ ਤਖਤ ਬਿਰਾਜੇ । ਦਰਸੀਹੈ ਸੰਹ 
“ਵੇਜਦੀ ਉਜਰਤ । “ਭਾਊ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਸਜਾ। “ਮਹਨ ਸੂਰੰਗੇ। ₹ਜਾਣਿਆਂ। “ਦ੍ਰਿੜ, 
ਪਰਨ ਸਿੱਧ ਅਵਸਖਾਂ [ਸੈਸ: ਨਿਸ਼੍੍ਿ] । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੨੦) ਰਾਸਿ 3 । ਅੱਸੂ ੬੮. 

ਸ਼ਰਧਾ ਅਘ ਭਾਜੇ॥੩੦॥ਨੂਰੋ ਦੀਨ ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ । ਤਿਨਹੁੰ ਸੁਨ। ਸੁਧਿ 
ਸਗਰੀ ਕਾਨ/ਤੀਰਥ ਕਬਿਥੇ ਤੇ ਹਟਿ ਰਹੇ । ਕੂਚ ਕਰਨਿ ਜ਼ਲਿਥੇ ਚਿਤ 
ਚਹੇ॥੩੧॥ਮਿਲਿਦੋਨੋ ਇਕ ਮਨੁਜ ਪਠਾਵ॥-ਸ਼ਾਹੁ ਸੁਨੈ ਨਹਿੰ -ਚਿਤ ਡਰ 
ਪਾਵ।॥ਆਇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਜੋ ਅਗਾਰੀ।“ਤੁਮ ਕਯੋਂ ਬਰਜੀ ਤਾਲ ਉਸਾਰ”ਂ॥ 
੩੨॥ ਜਿਤਿਕ ਪਜਾਵੇ ਪਰ ਲਗਿ ਦਰਬਾਂ । ਕਹਿ ਹਮ ਤੇ ਅਬਿ ਲੀਜਹਿ 
ਸਰਬ।ਅਪਰ ਈ'ਟਕਾ ਦੇਹ ਚਢਾਇ।ਕਰੜਿ ਕਾਰ" ਸਗਰੀ ਪਕ ਜਾਇ॥ 
੨੩॥ਆਂਗੇ ਕੌ ਹਮ ਲੇਹਿੰ ਨ ਕੋਈ। ਬੈਠੇ ਰਚਹ ਅਪਨਿ ਸਰ ਜੋਈ। ਬਨੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਮ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਸ਼ਾਹੁ ਨਿਦੇਸ਼” ਜੁ ਸ਼ੀਘ ਉਚਾਰੀ ॥੩੪॥- -ਕਰਹੁ 
ਸਰਾਇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਤਜਾਰੇ-।ਯਾਂਤੇ ਆਵੇ ਲਏ ਤੁਮਾਗੇਤਿਸਕੋ ਲੀਜੇ ਮੋਲ 
ਸਵਾਯਾਂ । ਦਿਹੁ ਆਇਸੁ ਪੁਨ ਲਗਹਿ ਪਜਾਯਾ॥੩੫॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ 

_ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ। “ਕਰਯੋ ਮੋਲ ਬਲ ਲਾਇ ਮਹਾਨ”। ਸੋਈ ਮੋਲ ਦੇਹਿ ਹਮ 
ਤੁਮੇਜਥਿ ਹੀ ਆਇ ਜਾਇਗੋ ਸਮ॥੩੬॥ਹਮਰੇ ਸਿਖ ਹ੍ਰੋ ਹੈਂ ਬਲਿਭਾਰੀ । 
ਨਿਜ ਬਲ ਕਰਿ ਲੋ' ਨੀਵ ਉਖਾਰੀਵਹੈ' ਸਦਨ ਜੇ ਪਾਕ ਬਨਾਏ। ਇਹੀ 
ਈ'ਟਕਾ ਲਾਗਹਿੰ ਆਏ।॥੩੭॥ਜਿਮ ਬਲ ਮੋਲ” ਤੁਮਹ ਨੇ ਦੀਨਿ।ਈ'ਤੁ 
ਪਜਾਵਨਿ ਕੀ ਸਭਿ ਲੀਨ । ਸੋ ਬਲ ਮੋਲ ਦੇਹਿੰਗੇ ਤੁਮ ਕੋ। ਤਬੈ ਤਯਾਰ 
ਤੀਰਬ ਹੁਇ ਹ੪-ਕੋਂ ॥੩੮॥ ਅਥਿ ਤੇ ਜਾਇ ਕਹਹੁ ਇਹ ਬਾਤ। ਤੀਰਥ 
ਬਨਹਿੰ ਤੁਰਕ ਕਰ ਘਾੜਿ"। ਸੁਨਿ ਕੈ ਰਿਸ ਜੁਤਿ ਗੁਰ ਕੇ ਬੈਨ।ਗਮਨਜਨੋ 
ਸੋ ਨਰ ਕਰਿ ਤਰ ਨੈਨ॥੩੯॥ਸਭਾ ਬਿਖੇ ਸਭਿਹ੍ੰਨਿ ਸਨਾਈ। ਸਨਿ ਕਰਿ 
_ਨੂਰਦੀਨ ਰਿਸ ਖਾਈ/ਕਯਾਂ ਕਰਿ ਲੇਹਿਕਹੈ ਜੇ ਐਸੇ।ਲਗ; ਚਿਨਾਵਠਿ 
ਮੂਰਖ” ਤੈਸੇ ॥ ੪੦॥ ਗੁਰ ਕਰਤੇ ਕੂਚ ਹੱਟ ਆਏ । ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ 
ਬਿਖੈ ਸਹਾਏ।ਸ਼੍ੀ ਗੁਰ ਮੈਗ ਮਿਲੋ । ਅੰਕ ਬਿਠਾਇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ 
“ਡਾਵ ਤਲਾ ਦੀ ਗਾਰ ਕਢਦਿਆਂ ਤਕ । “ਰਕਮ । “ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਾ ਲਾਵਣਾ ਰ੍ਪ ਮੁੱਲ _ 
ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । “ਬਲ ਰੂਪ ਮੁੱਲ । “ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ । “ਭਾਵ ਨੂਰ ਦੀਨ । 

"ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆਂ ਯਾ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਸੰ _ 
ਖਨਿਆਂ ਗਿਆ । ਤਾਲ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿਸਾ ਪੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

1੧੮੨੩ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ੁਲਾ ਪੁਰੀਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰ ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ 
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਗੜੀਏ ਲੈ ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ । ਫਿਰ ਮੇਹਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਕ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੈਦਰ 
ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਵਾਯਾ ਤੇ ਪੂਕਰਮਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ ( ੨੨੨੧) ਰਾਸਿ ੩ । ਅੰਸੂ ੬੯, 

`__ਭਲੋ॥੪੧॥ ਅਪਰ ਸਰਬ ਸਿਖ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ । ਦਰਸਹਿੰ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦੋਸ਼ ਨਿਕੈਦਨ।ਭਈ ਹੈਨ ਮੰਦਰ ਨਿਜ ਗਏ।ਮਿਲੇ ਸਕਲ ਆਨੰਦ ਮਨ 
ਭਏ ॥੪੨ | ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰਾਸੇ “ਤਰਨ ਭਾਰਨ ਪ੍ਸੰਗ `ਛਰਨਨੇ ਨਾਮ 

ਅਜ਼ ਅਸਿ || ੬੮ ॥ ਰ 

`__ ੬੯. [ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਭਾਈ ਡਿਖਾਰੀ ਦਾ ਪੂੰਮੰਗ]। _. 
ਦੋਹਰਾ॥ਏਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਸ ਕੌ ਨਾਮ ।ਹਾਂਥ ਜੋਰਰੋ 
ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ “ਮੈਂ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸਾਮ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖ 
ਮਾਨਹਿੰ ਭਾਨਾਂ । ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਵਹੁ ਦਿਖਿ ਦੁਖ ਹਾਨਾ'। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰ ਅਰਜਨ 
ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ/ਪੁਰ ਗੁਜਰਾਤਸੁਨਾਮ ਭਿਖਾਰੀਨੈਂ॥੨॥ਤਿਹ ਦਰਸਹੁ ਅਬ 

ਕਰਹ ਪਯਾਨ॥ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਬਚ ਮਾਨਿ ਮਹਾਨਾਂ”? । ਚਲਯੋ ਬਿਚਾਰਤਿ 
-ਸਿਖ ਬਡ ਹੋਇਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬਤਾਯਹੁ ਜੋਇ॥੩॥ਪ੍ਰਕੁ ਭਾਣਾ ਕਿਮ 
ਮਾਨਤਿ ਰਹੈ। ਕਹਾਂ ਕਿਤ ਕਰਿ ਬ੍ਰਿੱਤ[ ਕੌ ਲਹੈ-।ਮਗ ਉਲੌੰਘ ਪਹੁਚਯੋ 
ਗੁਜਰਾਤ।ਨਾਮ ਭਿਖਾਰੀਪੂਛਜੋ ਜਾਤਿ॥੪॥ਗ੍ਿਹ ਮੈਂ ਗਯੋ ਸੁ ਮੱਗਲ ਹੇਰਾ”। 
ਗਾਵੈ' ਤਿ੍ਯਾ ਬਜਾਹੁ ਸੁਤ ਕੇਰਾ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੜਿ ਪਿਖਯੋ ਭਿਖਾਰੀ । 
ਸੀਵਤਿ ਸਤਰੋਜੀ ਜੇ ਫਾਰੀ“ ॥੫ ॥ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ” ਕਹਿ ਥਿਰ ਗੁਰਮੁਖ । 
ਪਠਜੋ ਮੋਹਿ ਗੁਰ ਨੇ ਕੋ ਸਨਮੁਖ!। ਸੁਨਤਿ ਭਿਖਾਰੀ ਉਠਿ ਸਨ ਮਾਨਾਂ । 
ਨਮਹਿ ਕੀਨਿ ਬੈਠਾਵਠਿ ਠਾਨਾ ॥੬॥ ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਲਾਗਮੋ ਜਿਸਕਾਲਗ 
ਗੁਰਮੁਖ ਉਰ ਬਿਸਮਾਇ ਬਿਸਾਲ।ਲਖਜੋ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਮਨ ਤਾਹੂੰ ਉਠਜੋ 
ਪਕਰ ਕੇ ਤਿਸ ਕੀ ਬਾਹੂੰ॥੭॥। ਸੌਜ ਬਯਾਹ ਕੀ ਲਗਜੋ ਦਿਖਾਵਨ ।“ਇਹ 
ਸੁਤ ਹਿਤ ਕਿਯ ਬਸਤ੍ਰ ਸਿਵਾਵਨਿ । ਇਹ ਭੂਖਨ ਕੋ ਗਢੈ” ਸੁਨਾਗਾਪੁੰਤ੍ਰ 
ਸਨੂਖਾ ਕੇਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ॥੮॥ ਇਹਾਂ ਪਰੀ ਪਿਖਿ ਅਧਿਕ ਮਿਠਾਈ । ਅਨੇਕ _ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਹਿ ਹਲਵਾਈ । ਆਗੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੇਤ ਕੀ ਤਯਾਰੀ । ਖਢਨ ਰੁ 
ਸੀਢੀ'ਧਰੀ ਸੁਧਾਰੀ॥੯॥ਗੁਰਮੁੰਖਿ ਬਿਸਮਤਿ ਪੂਛਨ ਕਰਮ।ਮੰਇਹ ਸਮਾਜ 
ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਯੋ"ਕਹਜੋ ਭਿਖਾਰੀ “ਵੇਰ ਬਤਾਵੈਂਜਥਿ ਸਮਾਜ ਇਹੁ 
ਕਾਰਜ ਆਵੈੱ”॥੧੦॥ਇਮ ਕਹਿ ਆਯੋ ਪੁਥਮ ਸਥਾਨ। ਸਤਰੰਜੀ ਕੇ 
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“ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖ(ਜੇ)ਬਹੁਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ । "ਕੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਤੇਰਦਾ ਹੈ। 
੧ਉਤਸਾਹ ਦੇਖਿਆਂ । “ਦਰੀ ਜੋ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਸੀ । #ਬੇਠਿਆਂ । “ਘੜਦਾ ਹੈ । "ਸਿੜ੍ਹੀ, ਤਖਤਾ । 
€ਸਮੱਗੀ ਕੌਮ ਆਵੇਗੀ । #ਗਾਈ| ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ੧੧ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਮਿਗ 
ਵੇਦੇ' ਗੁ ਦੇ ਸਿੱਘ ਵਿਚ ਹੇ । 1੫੩ ਕਿਰਤ ਕਲ ਬਿਤ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੨੨੨੨) ਫਾਸਿ ੩ । ਅੰ੧ ੬੯, 
ਸਿਯੰਤ ਮਹਾਨ।ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਸਮਤਿ ਉਰਮੈਂ ਰਹਨੋ।-ਸਤਿਗੁਰਨੇ ਇਸਕੋ 
ਜਸੁ ਕਹਯੋ ॥੧੧॥ ਗ੍ਰਿਹ ਕੈ ਧੈਧੋ ਪਚੀ' ਮਹਾਨਾ। ਕਰਹਿ ਭਗਤਿ ਕਿਮ 
ਮਾਨਹਿੰ ਭਾਨਾ-। ਨਿਸਾ ਭਈ ਕਿਯ ਸੇਵ ਭਿਖਾਰੰ।ਖਾਨ ਪਾਨ ਦਿਯ ਸੇਜ 
ਸੁਖਾਰੀ।੧੨॥ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਤਬਿ ਚਢੀ ਜਨੇਤ । ਆਨਜੋ ਸਤ ਕਰਿ ਨੁਖਾ 
ਸਮੇਤ।ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੇ ਬਾਜੇ ਬਜਵਾਏ। ਬਯਾਹ ਸਮਾਜ ਸਕਲ ਕਰਿ ਆਏ ॥੧੩॥ਸਦਨ ਆਦ ਦਿਨ ਦ੍ਰੋ ਕ ਬਿਤੇ ਜਬਿਸੂਲ ਉਠੇ ਨਿਸ ਪੁੱਤ ਮਰੜੋ 
ਤਬਿ।ਗਾਵਤਿ ਹੁਤੀ ਤ੍ਰਿਯਾ ਸੋ ਰੋਈਖਵਨ ਜੁ ਲੀਨਿ ਭਿਖਾਰੀਸੋਈ॥੧੪॥ 

ਹੁਏ ਭਗਵਾਨ।ਤਿਸ ਮਹਿ ਕੀਜਹਿ ਹਰਖ ਮਹਾਨ।ਸਭਿਸੋ' ਸਮ ਪ੍ਰਭੁ ਬੈਰ ਅੱ“ ਹੇਰਿ ਫਲਦੇਹਿ ਸੁ ਨੀਤ॥੨੨॥ਕਸ਼ਟ ਆਇਕਰਿਸ਼ਕਤਿ 
ਦੇ । ਪਾਪ ਕਰੇ ਸੋ ਫਲ ਕੁਗਤਾਵੈਂ', ਹੋਇ ਸੁਖੀ ਕਹਿ ਸੈਕਣ ਦੇੜਿ੪। 

ਸੋ ਪਿ ਨ ਦਰਗਹਿ ਆਦਰ ਲੇਡਿ॥੨੩॥ਨ੍ਿਪਮਾਯਕ ਜੋ ਕਰਹਿ ਸ ਭਾਵੇ। 
"ਘਚਿਤ । "ਸੀਊਂਦਾ ਸੀ । 'ਤ੍ਰਾਣ ਗੈਂਦਆਂ ਸਹਾਚਿਆ ਹੈ । 'ਜੇ ਦੂਖ ਆ ਬਣੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰੇ ਦੂਰ ਕਰੇ । “(ਤੰ) ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੇਂਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨ ਕਹਿਕੇ ਦੁਖ ਦੇਵੇ ਭਾਵ ਸੂਘ ਦੇਦੇ । “ਮਾਯਾਵੀ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਗਾ ਜਾਵੇ ਸੇਦਕ ਨੰ ਹੂ 



ਪ ਸੁਰ ਸਿ ੩। ਅੰਸ ੬੯. 

ਸੋ ਸੇਵਕ ਵਿਸ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਂਵੈਜੇ ਮਹਿਪਤਿ ਮਹਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ੁ। ਰਿਸਹਿ 

ਤਾਂਹਿ ਪਰ ਲਖਹਿ ਬਿਹੋਸ਼ੂ' ॥੨੪॥ ਇਮ ਅਲਪੱਗਕਨਿ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਮਾਂਹੀ 

ਪ੍ਕੁ ਸਰਝੱਗ ਜਥੋਚਿਤ ਆਹੀਂ” । ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਸੁਖ ਦੁਖ ਨਹਿ ਦੇਤਿ। 

ਫੁਗਤਹਿਸੋਇ ਜਿ ਬੀਜਹਿ ਖੇਤ॥੨੫॥ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਜਿਸਕੇ ਉਰ ਹੋਇ॥ 

ਪ੍ਭੁ ਕਿਡ ਪਰ ਨਿਤ ਹਰਖਹਿ ਸੋਇ/ਤਿਸਕੋ ਸਨਮੁਖਕਹੈਂ ਜੁ ਸੰਤਤਰ- 

ਕਹਿ ਮਨਮੁਖ ਦੁਖ ਲਹਿ ਅੰਤ॥੨੬॥ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਤ ਜਾਚਿਯ ਐੱਸੇ। ` 

ਪ੍ਭੁ ਕਿਤ ਪਰ ਅਠੰਦ ਲਹਿ ਜੈਸੇ ਨਾਸ਼ਵੈਤ ਦਿ੍ਸ਼ਮਾਨ ਪਦਾਰਥਇਨ 

ਲਗਿ ਜਨਮ ਨ ਖੋਇ ਅਕਾਰਬ ॥ ੨੭ ॥ ਮਮ ਸੁਤ ਨੁਖਾਂ ਕਰਮ ਜਿਮ 

ਕੀਨਿ।ਸੋਭਿ ਸਨਹ ਕਰਿ ਸੈਸੈ ਹੀਨ।ਤਪਸੀ ਹੁਤੋ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇ ਜਨਮਾ। ਪੁੰਰ 

ਤੇ ਜਾਚਿ ਖਾਇ ਰਹਿ ਬਨ ਮਾਂ॥੨੮॥ਤਪ ਕਰਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਂਰਾਧੇ/ਮਹਾਂ 

ਜਿਲ ਵਾ ਨਾ ਦਇਕਦਿਨ ਪੁਰਿ ਤੇ ਚਲਯੋ ਅਆਾਈ.ਬਾਂਰਬਧੂ 
ਲਖਿ“ਰੂਪ ਲੁਭਾਈ॥੨੯॥ਤਪਸੀ ਦੇਖਤਿ ਮਨ ਬਿਰਮਾਯੋਹਠਕਰਿਮਿਲਯੋ 

ਨ, ਬਨ ਗਮਨਾਜੋ। ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਯਾ ਐਸੀ ਤਹਿ ਭਈ।ਦਹੂੰ ਦੇਹਿ ਸਿਮਰਤਿ 

ਛਟਿ ਗਈ ॥੩੦॥ ਤਪ ਫਲ ਤੇ ਇਹ ਮਮ ਸੁਤ ਹੋਵਾ । ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌ 

ਮੈਕਟ ਖੋਵਾ । ਬਾਰਮੁਖਾਂ ਇਹ ਨੁਖਾ ਭਈ ਹੈ । ਤਪਸੀ ਰਤਿ ਤੇ” ਸੁਮੱਤ 

ਲਈਹੈ॥੩੧॥ਸਿਖ ਹੈਂਗਤਿ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈਅੰਤ ਬਿਖੈ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। 

ਤਾਂਤੇ ਭੋ ਗੁਰਮੁਖ!ਸੁਨਿ ਲੀਜੈ । ਭਾਣਾ ਮਾਨਨਿ ਮਨ ਥਿਰ ਕੀਜੈ ॥੩੨॥ 

ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ। ੩ਨਹੈਤਾਂ ਕੌ ਰਿਦੈ ਬਿਸਰਨੌਮੁਕਤੀ ਕੇ 

ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੀਨ । ਕਹੈ' ਗੁਰੁ ਅਰੁ ਸੈਤ ਪ੍ਰਬੀਨ॥੩੩॥ਸੁਨਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੰ 

_ਬਾਕ ਭਿਖਾਰੀ । ਦਰ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬੈਦਨਾ ਧਾਰੀ । ਪੈਨ ਪੈਨ ਬਡ ਬੁੱਧਿ 

ਬਿਚੱਛਨ।ਨਾਮ ਮੋਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਤਵ ਲੱਛਨ'॥੩੪॥ਜਸ ਦੇਖਜੋ ਮੈਂ ਚਹਿਮਨ 

ਪਾਵਨ ਤਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝ ਕੀਨਿ ਦਿਖਾਵਨਿ। ਤੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਪ 

_ ਮਿਟਾਵੈ।ਸਦਾਗੁਰੂਕੇ ਉਰਮਹਿੰਭਾਵੈਂ॥੩੫॥ ਇਮਉਸਤਤਿਕਰਿਬਾਰਬਾਰ। 

ਦੀਨ ਹੋਇ ਚਰਨਨਿ ਸਿਰ ਧਾਰਿ । ਭਯੋ ਬਿਸਰਜਨਿ ਗੁਰਪੁੰਰ ਆ%ੋ' । 

ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਿਖਿ ਸਿਖ ਕੋ ਬਿਸਮਾਯੋ॥੩੬॥ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਥਾਈ । 

_੧ਮਰਖ। “ੱਜੈਂਨੇ ਲੋਗ ਹੋਵੇਂ ਤੇਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਜੀਵ) ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ । “ਬਨ ਵਿਚ । 'ਕੇਸ਼ਵਾ 

ਦੇਖਜੇ । =ਵੇਸ਼ਵਾ । “ਤਪੱਸ਼ਹੀ ਲਾਲ ਪੁੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ । “ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੋਰਾ ਗਰ£੪ ਹੈ ਲੇਂਛਨ 

(ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਵਡੇਰੇ ਹਨ । ੯ਪਵਿੱਤ੍੍ ਮਨਵਾਲਾ ਜਿਹੇ ਜਿਚਾ ਵੇਖਿਆ _ਚਾਹੁਂਦਾ ਸੀ । ““(ਚਂਬੈਂ) 

ਵਿਦਾ ਹੇਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਜੀ ਆਯਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ! (੨੨੨੪) _ ਰਾਸਿ ਤ । ਅੰਸੂ ੬੯, 

ਪਗ ਪੰਕਜਪਰ ਗ੍ੀਵਨਿਵਾਈ/ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਸੋ ਕਹਨੋਕੈਸੋਸਿਖ 
ਜਾਇ ਤੌਂ ਲਹਜੋ $॥੩੭॥ਕੈਸੀ ਰਹਤਿ ਰਹੈ ਕਿਮ ਸੇਵਹਿ ?। ਕਿਮ ਉਰ 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੁਖਸੁਖ ਖੇਵਹਿ"ਨਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬੋਲਾ/ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਕੁ 
ਤੁਮਰੇ ਸਿੱਖ ਅੜੋਲਾ॥।੩੨੮॥ਮਹਿੰਮਾ ਜਿਨ ਕੀ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ । ਦਖ ਸੁਖ 
ਮੈਂ ਇਕ ਸਮ ਹਰਖਾਇਂ।ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੈਗ ਕਹਨੋਤਿਸਕੇਰਾ।ਜਥਾਭਿਖਾਰੀ 
ਕੌ ਘਰਹੇਰਾ॥੩੯॥“ਜਿਸ ਪਰ ਆਪ ਪ੍ਰਸਨਤਾ ਹੋਇਅਸ ਨਿਸਚਾਂ ਧਾਰਹਿ 
ਉਰ ਸੋਇਮਕ੍ਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸੁਨਤਿ ਹਰਖਾਏ। ਸਜਸ ਦਾਸ ਨਿਜ ਕੋ ਸਨਿ 
ਪਾਏ॥੪੦॥ ਸਿੱਖਨਿ ਪ੍ਰਿਯ ਨਿਤ ਬਨਹਿੰ ਸਹਾਈ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕਹਿੰ ਲੋਹਿੰ 
ਬਚਾਈ । ਕਵਿ ਸੋਤੇਖਸਿੰਘ ਕਰਿ ਗੁਰ ਬੈਦਨ।ੜ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰ ਗਨ ਬਿਘਨ 
ਨਿਕੈਦਨ” ॥ ੪੧ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ ਰ੍ੰਬੇ ਤ੍ਰਿਭਿਯ ਰਾਂਸੇ ਕਵਿ ਮੈਤੋਘ 
ਸਿੰਘ ਵਿਰਚਤਾਯਾਂ ਡਾਖਾਯਾਂ 'ਸਿੱਖਨ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕੋਨ ਸਪ੍ਰਤੀ ਔਸੂ ॥ ੬੯ ॥ 

ਤੀਸਰੀ ਰਾਸ ਸਮਾਂਪਤਿ ਹੋਈ ॥ 

"ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ । “ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਮੇਰੇ) ਸਾਜੇ ਬਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ । 
ਂ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪੁਸੈਗ ਪਿਛੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਪੁਰ ਦੇ ਭਾਈ ? ਮਨ ਦਾ ਆ ਵੁਕਾ 

ਹੈ; ਦੇਖੋ ਇਨੇ ਪੂਸਤਕ ਦਾ ਪੰਨ ੨੧੭੯ । 
ਾੱ 
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, 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ 

ਅਥ ਚਤੁਰਬ ਰਾਸਿ ਬਰਨਨੌ । 
ਅਸੂ ੧, [ਮੰਗਲਾਚਰਣ] । 

੧. 'ਕਵਿ-ਸੌਕੇਤ” ਮਿਰਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬੀਨ ਦੈਡ _ਪਾਠੀਨ _ਮਹਿੰਂ ਸਰਬੋਤਮਾ ਪ੍ਬੀਨ । 

ਬੀਨ ਬੀਨ ਬਿਘਨਨਿ ਹਨਹੁ ਦਾਤੀ ਸਮੜਿ ਕਵੀਨ ॥੧॥ 
ਆਜ. “<< ਤੁੱਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸਾਗ 

ਸਾਜ਼ । [ ਸੈਸ:; ਵੀਣਾ ਦੇਡ ]( ਅ) ਵੀਣਾ ਝੈਡੇ ਦੇ ਸਮਾਨ $ 
[ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ । 

ਔਰਥ--( ਜਿਸ ਦੇ) ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀਣਾਂ ( ਤੇ ਵੀਣਾਂ ਦਾ ) ਵੈਡ ਵੜਿਆ ਹੈ, ( ਅਤੇ ਜੋ ) ਸਭ ਤੋ ਉੱਤਮ (ਤੇ ਸਭ ਵਿੱਦਜਾ ਵਿਚ) ਨਿਪੁਨ ਹੈ (ਅਤੇ ਜੋ) ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਸ਼ਣ ਮਤਿ 
ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, (ਹੇ ਐਸੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ! ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੈ ਸੈਂਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ) 

____ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ । 
ਹੌਰ ਅਰਥੋ-ਤੁਕ ੧, ਪਾ:-ਬੀਨ ਦੈਡ ਪਾਣੀ ਨਮਹਿ1'=ਜੋ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੀਣਾ ਦੋਡ 
ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ । 
ਝਵ-ਦਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਰੀਦਾ ਅਕਸਰ ਭੈਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਭਸੂਤੀ ਕੋਮਲ ਉਨਰਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਾਰਨ ਯਾ 
ਦੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰੜਾ ਕੈਮ ਹੋ ਹੀ ਨਗੀਂ' ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਵਿ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਪਣੇ ਵਿਘਨਾਂ 
$ ਤਾੜਨਾ ਕਰਵਾਣ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਟਾਖ ਨਾਲ ਵੀਣਾਂ ਨੂੰ 
ਵੀਣਾਂ ਦਡ ਕਹਿਕੇ, ਤੇਡੇ ਤੇ ਦੋਡ ਦੇਣ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੇਂਟਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਵੀਣ ਦੇ ਦੇਭੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰਨ ਨੂੰ ਬੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਸਰਸੂਤੀ ਵੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋ 
ਬਣਾਕੇ ਵਿਪਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਕੂੰ ਮਾਰੇਗੀ । ਇੱਥੇ ਧੂਨ) ਬੀਣਾਂ ਦੇ ਅਪਨੇ ਸੈਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੱਲ 
ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਦੀ ਸੁਤੇ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਇੱਕਸੂਰਤਾ ਉਤਪਤ 

1“ਬੀਨ ਦੰਡ ਪਾਣੀਨ ਮਹਿੰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਰਦ? ਕਰਕੇ ਐਉਂ ਤੀ ਖਿਚ ਮਾਰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਨਾਰਦ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮਾ ਪ੍ਰਬੀਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ , ( ੨੨੨੬) ਗਾਸਿ ਬ। ਸੱਸੂ ੧. 

ਕਰਨੀ, ਬੇਸੂਰਤਾ ਤੇ ਘਬਰਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ । ਜਦੋਂ ਇੱਕਸੂਰਤਾ; ਅਫੋਲਤਾ, ਰਸ ਮਗਨਤਾ 

ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੈਗੀਤ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਘਨ; ਜੇ ਹਿਲਾਉ ਖਿੰਡਾਉ ਬੇਸੁਰੀ 

ਹਾਲਤ ਬਿਨ! ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਣਗੇ । ਪਰਤੱਖ ਵਿੱਚ ਬੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 

ਸਰਪ ਆਦਿ ਸੈਂਗੀਤ ਉਤੇ ਮਸਤ ਹੋਕੇ ਤੈਗ ਮਾਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸੁਮਤੀ 
ਦੀ ਦਾਤੀ, ਪ੍ਰਬੀਨ, ਉੱਤਮ ਵਯਕਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਜ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣੇ ਉੱਚੇ ਗੁਣਾਂ 

ਨਾਲ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਫਿਤ ਕਰਕ ਮਾਰ ਦੇਵੇ । 

_ ੨. ਇਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ=ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 

ਜੱਪਈ ॥ 

ਕਰੁਨਾ ਆਕਰ, ਕਲਮਲ ਹਰਨਾ । ਹਰਿਨਾਮਾ ਚਿਤ ਨੀਤ ਸਿਮਰਨਾ। 

ਮਰਨਾ ਜਨਮੰਨ ਇਵਜਗਤਰਨਾ।ਤਰੁਨਾਪਨ ਬਿਰਖਾਨਹਿੰ ਕਰਨਾ॥੨॥ 
_ਬੈਦਿ ਹਾਥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਕੈਦ । ਕੋਦਲ ਦਾਸਨ ਦੇਤਿ ਅਨੰਦ । 
ਨੌੰਦਨ ਕਾਲੂ ਕੇਰਿ ਮੁਕੈਦ । ਕੌਦਨ ਬਿਘਨ, ਸਦਾ ਜਗਬੋਦ ॥ ੩ ॥ 
| ਆਕਰ=ਖਾਣ। ___ਤਰੁਨਾਪਨ=ਜੁਵਾਨੀ । __ ਕੰਦਲ=ਸਮੁਹ 1 

ਲੰਦਨ ਕਾਲੂ ਕੇਰਿ=ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੱੜ੍; ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ । ਮੁਕੈਦ=ਮੁੰਕਤੀ ਦਾਤਾ । 

ਜਗਬੈਦ=ਜਗਤ ਤੋਂ ਬੈਦਨਾ ਯੋਗ । ਜਗਤ ਦੇ ਪੂਜਜ । ] 

ਅਰਬਥ-ਮਿਹਰ ਦੀ ਖਾਣ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾਯਾ ਕਿ) 
ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨਾ (ਐਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸਾਨੂੰ) ਜੰਮਣਾ 
ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ (ਪਵੇਗਾ, ਹਾਂ ਸਗੋਂ) _ਐਉਂ` ਜਗਤ ਤੋਂ _ਤਰਨਾਂ _(ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੋਵੇਗਾ %) ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨਾ ( ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਸਿਖ ਲਓਗੇ ਐਸੇ 

ਸਿੱਖਜਾ ਦਾ?) ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਂਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਵ ਜੀ ( ਔਂਗੇ ) ਹੱਥ 
ਜੋੜ (ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ; ਜੇ) ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹੇ ਸੁਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ”; ਬਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਥਨ 

ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਰ ਸਦਾ-ਤੇ' ਜਗਤ ਦੇ ਪੂਜਜ ਹਨ । 

੨, ਇਸ ਗੁ ਸੀ ਬਰ ਅਧ ਜੀ-ਮੰਗਲ। 
ਚੌਪਈ ॥ ਅੰਗਦ ਗੁਰੁ ਸਹਾਇਕ ਮੈਗ । ਮੈਗਤਿ ਸੇਵਤਿ ਸਹਤ ਉਮੰਗ । 

ਮੰਗਤਿ ਸਿੱਖ ਮੁਕਤਿ ਹਰਿ ਰੈਗ । ਰੈਗਤਿ ਬ੍ਰਰਮ ਗਜਾਨ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਗ॥੪॥ 
[ ਮੁਕਤਿ ਹਰਿ ਰੈਗ=ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ( ਪ੍ਰੇਮ ) ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ । ਬੈਧਨਾਂ | 

ਦੱਲ ਜਰਗ ਮੱ ਮੁਕਤੀ ਲੱ ਧਰ ਜਲੀਗਰੂ ਤ | 

ਰ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ । ਯਥਮੁਕਤਿ ਬਪੁੜੀ ਭੀ ਗਿਆਨ 

#ਅਥਵਾ ਸਾਹੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾਤੇ ਹਨ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੨੨੨੭) ਰਾਸਿ ਬ ।ਅੰਸੁ ੧. 

| ਤਿਆਗੇ । ਤਬਾ-ਰਾਸੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਿ ਨ ਚਾਹਉ ਮਨਿ ਪੂੀਤਿ 
੧ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਰੇ । (ਅ) “ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਹਰੀ ਰੈਗ” ਤੇ ਅਰਕੇ 
| ਮੁਕਤੀ” ਮੰਗਦੇ ਹਨ । 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨ ਪੂਥੁ ਅੰਗ=ਪ੍ਹਾਤ੍ੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ _ਰਾਯਾਨ । | 

। ___ [ਅੰਗ=ਪੱਖ ਪ੍ਰਿਯ; ਪਜਾਰ] । ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਨ ਜੋ ਛਾਹਿਗੁਰੂ | 
ਜੀ ਨਾਲ਼-ਠਾਕੁਜ਼ੁਂ ਏਕੁ ਸਬਾਈ ਨਾਰਿ-ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਮ | 
ਵੁਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵੇ । ॥ ॥ ਐਰਾਤ- (ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ (ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ) ਸਹਾਈ ਤੇ (ਅੰਗ) ਸੰਗ ਹਨ, (ਆਪ ਨੂੰ) ਮੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਂਵਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ (ਆਪ ਤੋਂ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲ਼ੀ ਮੁਕਤੀ 

ਮੰਗਦੇ ਹਨ; (ਤੇ ਆਪ ਡੁੱਠਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਯਾਚਕਾਂ ਨੂੰ) ਪੂਭੂ ਦੇ ਪੂੀਤੀ ਵਾਲੇ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ ਵਿਚ ਰੋਗ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । 

੪. ਇਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂਸਰ ਗ੍ਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 
ਦੀਨ ਦਜਾਲੁ ਸੇਵਤਿ ਜਿਨ ਠਲੈਨਿ। ਲੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿੰ;ਕਬਹੁੰ ਦਖੀ ਨ। 
ਖੀਨ ਮੋਹ ਭੇ ਗਯਾਨ ਪ੍ਰਬੀਨ] । ਬੀਨ ਸ਼ੁ ਅਮਰ ਗੁਰੁ ਸੁਖ ਦੀਨਿ ॥੫॥ 

| ਦੀਨ ਦਜਾਲੁ=ਜੋ ਗ੍ਰੀਬਾਂ ਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਹੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ] _ 
ਤੌਂ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਰੋਗੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ | 
ਸਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਕਬਹੁ ਦੁਖੀ ਨੋ=ਕਦੀ ਨਹੀ” ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਸਕੇ । ਇਹ ਸੈਖੇਪ ਪਦ | 
ਕਹਿਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਗਤ ਭੜਪਨਾ ਵੇਖਕੇ ਤ੍ਰੱਠਣ ਦੀ 
ਮਿਹਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ । (ਅ) ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਬ ਬੀ_ ਕਰਦੇ 

ਉ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 

ਹ 
ਹ 
ਹ 

ਖੀਨ ਮੋਹ ਭੇ ਗਜਾਨ ਪੁਬੀਨ=ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਲਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਯਾ ਤੇ ਗਜਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੋਏ। 
ਪਰ ਇਹ ਨਨੂਨੋਪਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਰਮੋਹ ਤੇ ਸਦਾ ਗਜਾਨ ਪੁਬੀਨ 
ਸੇ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਤੋਂ` ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਗਯਾਸਾ ਅਵਸਥਾ । 
'ਮਨੂਖ ਨਾਟ' ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ । 

ਬੀਨ=ਦੇਖ, ਦੇਖਕੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ _ਭਾਵ ਦਰਸ਼ਨ _ਕੀਤ । 
[ਫਾਰਸੀ ਬੀਂ=ਦੇਖ] । _ 

ਐਰਯ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਸ਼ੋਵਾ ਕਰਕੇ (ਪਰਮ ਪਦ) ਕਲਿਕ... .. ਤੈ... ਅਲਵਗਨਰਲਰ=ਨ੪ਮ ਮਪ... ੦ 40੪੫0, ਅਤ 
ਵਂਪ:=ਦੀਨਨ ਦੂਯਝੁਰ ਸੇਟ । ਤੀਸਰੀ ਤਕ ਦਾ ਅਰਥ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲੱਗਦ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੨੮ ) ਰਾਸਿ 8। ਅੰਸੂ ਕ. 

ਲੀਤ' (ਜੇ ਸਦਾ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਕਦੇ ਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ (ਦੁੱਖ 

ਸਹਾਰਿਆ, ਐੈੱਸੇ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਜੀ ਦੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ) ਸੁਖ ਦਿਤੇ (ਤੇ ਉਹ)ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕ ਗਜਾਨਵਿਚ ਨਿਪੁਨ ਹੈ ਗਏ । 

੫. ਇਲ਼ਰ ਗੁਰੂ=ਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ=ੰਗਲ। ਰ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਾਨਿ ਮਾਨਿ ਪਦ ਪਦਮ ਕੌ ਪਾਨ ਜੋਰ ਸਨਮਾਨ । 
ਮਾਨਸ ਮੈਂ ਹਰਿਦਾਸ ਸਤ ਬਸਹੁ ਸਦਾ ਮਮ ਮਾਨ ॥੬॥ 

[ ਮਾਨਿ=ਮਾਣ ਦੇਕੇ, ਭਾਵ ਟਿਕਾਕੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਂਕੇ । ਆਏ ਨੂੰ ਮਾਣ । 
`___ ਦੇਣਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਉਣਾ । 
`ਮਾਨਿ=ਮਨ ਵਿਚ [ਸੈਸ:ਮਾਨਸ=ਮਨ] ਮਾਨਸ=ਮਾਨ ਸਹੋਵਰ (ਅ) ਮਨ । ਰਿ 
ਹਰਿਦਾਸਸੁਤ=ਸ੍ਹੀ ਹਰਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੰਤੂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਢਾਸ ਜੀ ਸਨ । | 

( ਮਾਨ=ਮਨ ਵਿਚ; [ਸੈਸ:, ਮਾਨਸ] (ਅ) ਆਦਰ । ਮਾਨਯੋਗ । । 

ਐਰਬ-(ਆਪ ਦੇ)ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ(ਆਪਣੇ)ਮਨ ਵਿਚ ਟਿਕਾਕੇਆਦਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ 
(ਬਿਨੇ ਹੈ ਕਿ ਹ)ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੋਹੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਵਸੇ । 

ਹੋਰ ਅਰਥ-੨ ਤੁਕ-ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਓ ! ਸਦਾ ਬਸੇ ਮੇਹੇ ਮਾਨਸ 
(ਮਨ) ਵਿਖੋਂ । (%) ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਛਪੂਜ, ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਇਸ਼੍ ਗੁਰੂ। ___ 

ਗਾਵ-ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾੰ ਜੋੜਕੇ ਟਿਕਾਕੇ ਦਿੱਤ ਰੂਪੀ ਮਾਨਸਰੇਵਰ ਵਿਚ ਮੈਂ 
ਕਮਲਾਂ ਵਾਂਕ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੰ, ਭਾਵ ਪੁਯਤਨ ਸਿੱਧ ਬਾਤ ਤਾੰ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਯਾਚਨਾ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾ ਲਓ ਜੇ ਸੁਭਾਵਕ ਮੇਰਾ ਮਨ 
ਉਸ ਰੂਪ ਅਨੂਹੂਪਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਕੇ ਅਨੈਦ ਮਗਨ ਰਹੇ । 

੬. ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ=ਸ ਗੁਰੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਰਨ। 
_ਸੋਰਠਾ ॥ ਹਰ ਹਰ ਬਿਘਨ ਬਿਕਾਰ ਹਰਿ, ਹਰਿ ਲਿਵ ਉਰ ਦੇ ਅਧਿਕ । 

ਧਿਕ ਤਿਨ ਜਨ ਬਹੁ ਬਾਰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਚ ਪਰਹਗੀਹੇ ॥7॥ 
ਨਾ । ਹਰ=ਹਰ ਇਕ; ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ [ਫਾ:; ਹਰ] । 

ਅਰਬ-ਹਰ (ਪੁਕਾਰ ਦੇ) ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ (ਪ੍ਰਕਾਰ) ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿ 
(ਨਾਮ ਈ) ਵਧਵੀਂ ਲਿਵ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਹੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 
ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਜਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾ੨ ਧ੍ਿਕਾਰ ਹੈ । (ਗਾਵ, 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਛੁਲ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ) । 



__.ਂ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਨੂਰਜ। ___(੨੨੨੯) ___ਰਸਿ8।ਅੱਸੂ੧, 
੭, ਇੱਸ੍ਹ ਗੁਰੂ-ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਰ ਗੋਵਿੰਦ ਜੋ-ਮੰਗਲ। 

ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਭਤਿ ਬਿਲੰਦ ਮਦ ਨ ਰਹਯੋ ਮਨ ਮਦਨ ਕੇ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਚੋਦ ਬੋਦਨ ਪਦ ਦਤਿ ਸਦਨ ਕੇ ॥੮॥ 

( ਬਿਰਦ ਉੰਦਰ=ਰਵੇ ਸੁਹਣੇ । ( ਅ) ੁ਼ਭਤ ਬਿਓੰਦ=ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ। ! 
ਮਦ=ਮਾਨ । ਮਦਨ=ਕਾਮਦੇਫ । ਦੁਤਿਸਦਨ=ਛਬੀ ਦਾ ਘਰ । ਇੰ 

ਐਰੱਬੋ- ਸ਼੍ਰੀ (ਗੁਦੂ) ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ( ਇਤਨੇ ) ਡਾਵੇ ਸੁਹਣੇ, ਸ਼ੋਗਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੈਂਦ ( ਸਮਾਨ 
ਉ ਜਲ) ਹਨ ਕਿ ( ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ) ਕਾਮ ( ਦੇਵਤਾ ) ਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ( ਬੀ ਆਪਣੀ 
ਮੁੰਦਰਤਾ ਦਾ) ਮਾਨ ਨ ਰਿਹਾ; ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਣ (ਕਵਲ) ਛਬੀ ਦਾ ਘਰ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ) ਬੰਦਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਰ 

___ ੮. ਇਲ੍ਹ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਰ ਗਰੂ ਹਰਰਾਇ ਜੀ-ਮੰਗਲ । 
ਕਰੇ ਰੌਕ ਤੇ ਰਾਇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਤਿ ਪਾਸ ਜੇ। 
ਸ਼ੀ ਸੰਤਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ ਹਤੀ ਦੁਖਦ ਜਮ ਪਾਸ ਜੇ ॥੯॥ 
ਕਰੇ ਰੈਕ ਤੇ ਰਾਇ=ਕੰਗਾਲੋਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ । ਕੰਗਾਲੋਂ ਗਜੇ ਕੀਤਾ । 
ਜਮਪਾਸ=ਜਮ.ਦੀ ਫਾਹੀ। _ ਲਾ 

ਅਰਬ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ( ਆਪਣੇ ) ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਰਹਿਕੇ 
ਹਵਾ ਕੀਤੀ; ਕੇਗਾਲੋਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ; ( ਅਤੇ ) ਜੋ ਜਮ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵਾਹੀ ਹੈ 
(ਤਿਸ ਨੂੰ ਬੀ) ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ (ਉਹ ਸੈਨੂੰ ਬੀ ਜਮ ਫਾਸ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੋਣ) । 

ਹੋਰ ਅਰਥ-ਕੇਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣ' ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ______ ਸੈਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ । 
ਭਾਵੇਂ=-ਰੇਗ ਤੇ ਮੋਖ ਦੋਵੇਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ । 

੯. ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂੂੇ=ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੰਚ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ-ਮੰਗਲੁ । 
ਦੇਹਿ ਅਵਸਥਾ ਬਾਲ ਬਡੇ ਗੁਨਨਿ ਮਹਿ ਅਵਤਰੇ । 
ਤਰੇ ਸੇਵ ਨਰ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਜਸ ਕਰੇ ॥੧੦॥ 

ਬਾਲ=ਬਾਲਿਕ ਅਵਸਥਾ । ਸੇਵ=ਸੇਫਕ 
ਬਾਲ=ਇਸਤ੍ਰੀ; [ਸੈਸ:, ਬਾਲਾ] । 

ਅਰ&ੋ--ਸ਼੍ਰੀ (ਗੁਰੂ) ਹਰੇ ਜ਼ਿਸ਼ਨ (ਜੀ ਦੀ) ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਾਲਕ (ਹੈ; ਪਰ ਆਪ) 
ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਵਤੇ (ਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ) ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ । ( ਕੀਹ ) ਮਰਦ (ਕੀਹ) ਤੀਮਤ 
ਆਪ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ (ਹੀ) ਸੇਵਕ ਤਰ ਗਏ ਹਨ । 

ਹੋਰ ਅਰਥਬ-(੧) (ਗੂਰੁ ਗਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ) ਦੇਹ ਦੀ ਅਟਸਗ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਪਲ 



ਸ੍ਰ] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੩੦) ਰਾਸਿ ਬ।ਲੋਸੂ੧ 

ਲਾਲ "ਆ ਤ-ਆਂ .. 

੧੦. ਇਸ਼ੁ ਗੁਰ੍ਹ=ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ-ਉੰਗੋਲ । 

ਧਰਮ ਗਤ ਰੱਖ ਲੀਨਿ ਬ੍ਰਿਠ ਸਮ ਅਪਨੋ ਦੀਨਿ ਸਿਰ । 

ਸਿਰਰ ਨ ਦੀਨਿ ਪ੍ਬੀਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਯੀਰ ਗੁਰ ॥ ੧੧ ॥ 

[ ਭ੍ਰਿਣ=ਤਿਨਕਾ । ਸਿਰਰ=ਗੁੰਬਾ ਭੇਦ [ ਅ: ਸੱਚ । ] ਯਥਾ-ਸੀਸ ਦੀਆਂ 1 

| - ਪਰ ਸਿਰਰ ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਮ਼ਾਹੀ ੧੦ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ! । | 

। ___ (%) ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਰ=ਹਠ; ਬਾਰਨ ਕੀਤਾਂ ਧਰਮ । 

। ਪੁਕੀਨ=ਲਾਇਕ; ਭਾਵ ਆਤਮ ਵਿਦਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁਨ । 

ਧੌਰ=ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਲਤ ਵਿਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦਾਨਾਈ ਨੂੰ | 

[ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨ ਦੇਵੇ । ਧੀਰਜੀ ਤੇ ਦਾਨਾ । 

ਅਰਬ-( ਸ਼ੀ ਸਤਿ ) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ( ਝੜੇ ) ਧੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹਨ| ਜਿਨ੍ਹ ਨੇ 

ਆਪਣਾ) ਸਿਰਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤ (ਪਰ) ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੈੱਖ ਲਿਆ (ਇਸ 

ਰਖਿਆ ਵਿਚ ਚਾਹੇ) ਆਪਣਾ ਸਿਰ (ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਿਣਕੇ ਸਮਾਨ ਦੈਦਿੱਤਾ। 

ਕੋਰ ਅਰਥ- ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ (ਇੰਨਾਂ ਸੁਖੇਨ) ਦਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤਿਣਕਾ ਪਰ ) ਆਪਣਾ ਭੱਦ 

ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ (ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਿਚ) ਜਗਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੱਖ ਲਿਆਂ
 । (ਤਾਂ ਤੇ) ਆਪ 

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ (ਬੜੇ) ਧੀਰ ਤੇ ਪੂਬੀਨ (ਦਾਤੇ) ਹਨ। 

੧੧. ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ-ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ- ਮੰਗਲ । 
ਰਸਨਾ 

'ਕਕਤਗਲਾਂ 

ਸੈਯ-ਜੀ ਜਗ] ਮੈਂ ਤਨ ਹਿੰਦ ਅਹੈਂ ਸਭਿ ੫ ਉਪਕਾਰ ਖਿਸਾਲ ਕਰਜੋ । 

ਮਾਨਹਿੰ ਜੇ ਨ;ਅਘੀ ਨਹਿ ਕੋ ਸਮ;ਜਾਇ ਨਿਰੈਪਦ”ੈਂਬੀਚ ਪਰਮ । 

ਬੀਰ ਬਲੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂ ਤੁਰਕਾਨ ਕੇ ਤਜ ਹਰਜੋ। 

3ੋ,ਬਡਜੈਗਜੁਰਜੋ,ਭਟਬ੍ਰਿੰਦ ਮਰਯੋ,ਰਸਬੀਰ ਭਰ੧॥੧੨॥ 
ਤਨ ਹਿੰਦੂ=ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਹੈ । ਨਿਰੈਪਦ=ਨਰਕ 

ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ (ਅ) ਪੂਯੋਦ ਉਹ) ਨਰਕ ਬਿਚ ਹਸਤ 

ਨਰਕ । ਪੂਯੋਦ=ਜਿਥੇ ਰੀਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ (ਸੈ ਨਰਕ) | । ਹਿੰਦ ਬਿਰਨੇ । 

.। =ਹਿੰਦੁ ਧਰਮ ਥਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ; ਬਚ ਗਿਆਂ । ਭਟ=ਸੂਰਮੇ । ) ਰ 

ਅਰਬ-ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਜੈ ਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਦੇ ਹੈਨ ਸਭ ਤੋਂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੱਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ) 

`ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਪਰ) ਜੇ ( ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਨਾਂ ਮੰਨੋ ( ਤਾੰ ਉਸ ਦੇ ) 
ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ (ਉਹ) ਜਾ, ਕੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਏਗਾ । 

#ਪਦ=ਪੈਰ) ਪੋਖੜ, ਜਰੀ) ਟਿਕਾਣ) 
ਦਰਜਾ; ਪਦਵੀ, ੨ਵਲ; [ਫਕਰਾ, ਫ਼ੰਦ 

ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਂਢਿ । 



ਰਾਸਿ 8। ਸੰਸੂ ੧. 
ਸੀ) ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਧ ਜੀ (ਬੋ) ਬਲੀ ਤੋ ਘੋਰ ਹਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀ ਤੁਰਕ ਬੜੈ _ 
ਤੇਜ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ (ਚਾਹੋ) ਬੜਾ ਜੈਗ ਮਚਾਉਣਾ ਪਿਆ (ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ) ਸਮੂਹ ਸੂਰਮੇ 
ਮਚੇ (ਪਰ) ਹਿੰਦ ( (ਧਰਮ) ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਤਾ(ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ) ਬੀਰ ਰਸ ਭਰ ਦਿਤਾ । 

੧੨. ਸਮਸਤ ਗੁਰ ਮੰਗਲ ਤੇ ਬਿਨਯ । 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਆਗੇ ਦਸ਼ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸਿਖ ਸੈਗਤ ਗੁਰ ਦਾਸ। 

___ ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸਭਿਨਿ ਸਨਹ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ॥੧੩॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਕੌ ਮਾਨਸ ਮਾਨਸ ਹੋਇ। 
ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਕਾਰਬਾ ਮਾਨਸ ਤਰ ਹੈ ਸੋਇ ॥ ੧੪॥ 

ਗੁਰਦਾਸ=ਗਰ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ । ਸਰੌਜ=ਕਵਲ | ( 
ਮਾਨਸ=ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ । _ਮਾਨਸ=ਮਨ । _ਮਾਨ ਸ ਜਨਮਛਮਨੱਖ ਜਨਮ । 

। [ਸੈਂਸ:, ਮਾਨੁਖ਼] । ਮਾਨਸ=ਮਾਨ ਸਹਤ । 
ਐਰੱਥੋ-ਦਸੋ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਸਿਖ ਸੈਗਤਾ ( ਤੇ ਸਭਨਾਂ ) ਰੁ । ਜੀ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਅਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ (ਬਿਨੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ) ਮੇਰੀ ਇਹੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁ (ਕਿ) 
ਮੋਰਾ ਮਨ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੇਵੇ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣ ( ਉਸ ਵਿਚ ) ਕਮਲਾੰ 
ਸਮਾਨ ਹੋਣ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾ) ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਦੋਵੇ (ਤੇ ਮੈਂ) ਮਾਨ ਸਹਤ 
(ਇਸ ਭੈਜਲ ਨੂੰ) ਤਰ ਜਾਵਾਂ । 

ਹੋਰ ਅਰਬ-( ਚੋਥੀ ਤੁਕ ) ( ਮੇਰਾ ) ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, (ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇ=) ਉਹ 
"ਅੱ (ਮਾਨਸਤਰੁ=)ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ ਹੈ । 
ਪਈ ॥ 

ਸਭਿ ਸੇਤਨ ਕੌ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ । ਕਹੂੰ ਕਥਾ ਸਭਿ ਬਿਘਨ ਨਿਕੌ ਦਨ। 
ਤੀਨ ਰਾਸਿ ਸੈਂ ਪੂਰਨ ਕਰੀ । ਕਥਾ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਧਰੀ ॥ ੧੫ ॥ 
ਆਰਥੋ-ਸਮੂਹ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਦਨਾ ਕਰ ਕਰ (ਮੇਂ ਹੁਣ) ਸਾਰੇ ਬਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

(ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਥਾ) ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । (ਅੱਗੇ) ਮੇ ਤਿੰਨ ਰਾਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ) ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਦਰ ਕਥਾ (ਸੁਆਰ ਕੇ) ਧਰੀ ਹੈ । ਮੰਗਲ ਸਮਾਪਤ ॥] 

ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਬਾ ਦਾ ਆਰੈਝ | 
ਪੂਛਜੋ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਹਿਤ ਕਰਿਕੈ । “ਕਥਾ ਗੁਰਨਿ ਕੀ ਕਹੋ ਬਿਚਰਿਕੰ! 
ਰਾਮ ਕਇਰ ਸੋ ਸਕਲ ਉਚਾਰੀ । ਸਦਰ ਬਿਧਿ ਜਤਿ ਬਹੁ ਬਿਸਤਾਰੀ ॥ 
੧੬॥ਤਿਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਤੇ ਸਿੱਖਨਿ ਕਥ॥ਜਥਾਂ ਹੁਤੀ ਗਨ ਬਰਨੀ ਤਥਾ'।ਸਭਿ 

`_ਕਰਾਵ ਡਾਈ ਰਾਮ ਕੋਦ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਗ ਤੋਂ (ਲੋਕੋ) ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਸ ਭਰ੍ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਸੀ (ਮੈਂ) ਸਾਰੀ ਵਰਣਨ ਬਰ ਢਿਤੀ ਹੇ । ਰ 



ਰਚ ਘ੍ਰੰਤਾਘ ੨੨੩੨ ਰਾਸਿ ੪। ਲੱਕ ੧, ਰ 

ਕੋ ਅਧਿਕ ਰਿੜਾਵਾ। ਉਰ ਸੈਬੂਹਨਿ ਚਾਵ ਬਧਾਵਾ ॥੧੭॥ ਕਥਾ 

ਸਨਨਿ ਪਰ ਮਨ ਰੁਚਿ ਜਾਗੀ। ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਕੇ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਸਭਿਨਿ 

ਸਜਸੁ ਕੌ ਬਰਨਨ ਕੀਨਾ:-“ਰਾਮਕੁਇਰ ਸਰਬੱਗਕ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ॥੧੮॥ਕੂਤ 
ਭਵਿੱਖਕਤ ਕੇਰਿ ਬਿਤਾਂਤ । ਹਸਤਾਮਲ ਸਮ ਜਿਸ" ਉਰ ਗਯਾਤ । ਕਥਾ 

ਸਨਾਇ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦੇ । ਬਿਧ ਕੋ ਬੈਸ ਉਦਧਿ ਤੁਮ ਚੇਦੇ॥੧੯॥ ਜਾਤਿ 

ਅਖੇਰ ਨਿਤਾਪਤਿ ਬਾਹਰ।-ਦਰਸੋ ਨਿਤ-ਕਲਗੀਧਰ ਜ਼ਾਹਗ ਅਵਚਲ 

ਨਗਰ ਜਾੜਿ ਗਰ ਕਹਜੋ।ਸੈਗ ਨ ਤਯਾਗਤਿ ਜਬਿ ਚਿਤ ਲਹਜੋ'॥੨੦॥- 

ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਨਿਤ ਚਾਹਤਿ। ਇਸ ਹਿਤ ਚਲਿਬੇ ਸਾਬ ਉਮਾਂਹਤ'। 

ਯਾਂਤੇ ਤੋਰ ਮਨੋਰਥ ਜੋਈ । ਸਦਨ ਬਸਹੁ ਪੂਰਹਿੰ”ਹਮ ਸੋਈ॥੨੧॥ਵਹਰ 
ਅਖੇਰ ਚਵਹੁ ਤਹਿ ਦਰਸਹ।ਜਥਾ ਸੈਗ ਤੈਸੇ ਇਤ“ਪਰਸਹੁ--ਯਾਂਤੇ ਤੁਮ 
ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਿ।ਸ਼੍ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗਾਨ ਨਿਕੇਤ॥੨੨॥ ਸਿੰਘ ਤੁਮਾਰੋ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਹੀਂ । ਜਨਮ ਸਕਾਰਬ ਕੇ ਅਨੁਸਰ ਹ5। ਦੁਸਰ ਗੁਨ ੩ਮ 

ਕਥਾਂ ਸਨਾਵਹ । ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਨਗਨ ਬਰਨ ਰਿਬਾਵਹੁ॥੨੩॥ਤੁਮ ਹੋ ਪੈਨ 

ਸਦਾ ਜੁਗ ਲੋਕ । ਹਮ ਭੀ ਧੈਨ ਜਿ ਦਰਸ ਬਿਲੋਕਿ।ਇਹ ਰਾਂਵਰ ਕੌਬਡ 
ਉਪਕਾਰ।ਕਥ' ਸਨਾਈ ਕਰਿ ਵਿਸਤਾਰ॥੨੪॥ਅਬਿ ਆਗਲ ਇਤਹਾਸ 

ਬਖਾਨਹੁਹਰਿਗੁਬਿੰਦ ਜਿਮ ਉਤਸਵ ਠਾਨਹ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਮ ਕੀਨਿ 
ਚਲਾਨੋ । ਕਰਿ ਬੈਦ ਕੋ ਚਲਨ ਬਹਾਨੋ' ॥੨੫॥ ਸਕਲ ਕਥਾਂ ਬਿਸਤਰ 

ਸਨਾਵਹ । ਹਮਹਿ ਨਿਹਾਲ ਕਰਹ ਹਰਖਾਵਹ?। ਇਮ ਸਿੰਘਨਿ ਕੀ ਸੁਨਿ 

_ ਕਰਿ ਬਿਨੈ । ਰਾਮਕੁਇਰ ਗਨ ਆਨੰਦ ਸਨੈ॥੨੬॥ਸ੍ਰੋਤਨਿ ਕੋ ਬਹੁਭਾਂਤਿ 
ਸਰਾਹਜੋਜਿਨ ਬਹ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨਿਬਾਹਨੋ।“ਜਨਮ ਸਫਲ ਅਪਨੇ ਕਰ 

ਲੀਨਸਿ। ਕਥਾ ਸਨਨਿ ਪਰ ਚਿਤ ਹਿਤ ਦੀਨਸਿ ॥੨੭॥ ਤੁਮਰੇ ਉਰ ਕੌ 

_ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੇਰੇ । ਅਧਿਕ ਅਨੰਦ ਉਮਗਤੋ ਮੇਰੇ । ਰਚਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹੋ 

ਦਇਤਿਹਾਸ।ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੁਭ ਸਭਿ ਪਾਸਾ॥੨੮॥ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸਨਹ 

ਚਲਾਨਮਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਅੱਖਜਾਨਾਂ।ਪੂਰਬ ਬ੍ਯਾਹ ਹੋਨਿ ਕੀ ਕਥ। 

ਬਰਨਨ ਕਰੋਂ ਕਈ ਬਿਧਿੱਜਥਾ।੨੯॥ਤਰਕੋਸ਼ੂਰ ਕੇ ਸੈਗ ਮਿਲਪਨਿ। 

"ਜਿਸ (ਉਰਿਤੰਂਤ ਦੀ) ਰਾਤ (ਆਪ ਦੇ) ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੈ। 2 ਜਦ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿਤ ਵਿੱਚ _ 
ਜਾਣਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸਗ ਨਹੀਂ ਛੱਭਦਾ । “ਸਾਬ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ । 

“ਇਥੇ ਹੀ । =ਭਾਵ, ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। “((ਆਪ ਦਾ ) ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆਂ ਹੈ । 

(ਆਪਣੇ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ) ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚੰਦੁ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ । “ਪ੍ਰਸੰਗ; ਕਥਾਂ । ”ਪਾ:=ਜਸ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੩੩) ਸਿਖ ਅੰ੧੨ 

ਵੇਦ (ਨਉ ਕੇ ਹਲ ਖਪਨਜਬੀ ਮਰ ਭਲ ॥ ।ਬਿਗਰਪਰੇ ਤਬਿ 
ਜਟੇ ਜੈਗ॥ ੩੦ ॥ ਸੈਨਾ ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਗਨ ਘਾਈ । ਬਚੇ ਸੂਰ ਸੇ ਗਏ 
ਪਲਾਈ।ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਮਹਿ ਗਰ ਗਏ । ਅਨਿਕ ਬਿਲਾਸ ਕਰਤਿ ਤਹਿੰ 
ਭਏ॥੩੧॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ।ਭਈ ਜਬਾ ਮੈਂ ਬਰਨੌਂ ਤਥਾ। 
ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਸੁਨਿਬੇ ਕੇਰਾ । ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਤ, ਨ ਹਇ ਜਗ ਵੇਰਾ॥੩੨॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਦ ਪੰਕਜ ਪ੍ਰੈਮਵਧਹਿ,ਦੇਤਿ ਜੋ ਜੋਗ ਸ ਛੇਮੁ'। ਸੁਤ ਬਿਤ 
ਆ ਕਾਮਨਾ ਜੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਤਨਿ ਕੋ ਸਭਿ ਦੋਵਤਿ ਸੋਈ॥੩੩॥ਦੇਹਿ ਅਰੋਗ, 
ਰੋਗ ਕੌ ਘਾਤਕ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਪਾਤਕ ਹਾਤਕ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਛਾਗੀ 
ਬਰਨ ਜੋਇ।ਤਿਹ ਪਰਲੋਕ ਬਿਖੈ ਗਤਿ ਹੋਇ॥੩੪॥ਸੈਕਟ ਸਕਲ ਨਾਸ਼ 
ਕੋ ਕਰਤਾਂ। ਮਹਾਂ ਧਰਮ ਕੌ ਉਰ ਮਹਿ ਧਰਤਾ । ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਿ ਜੋ ਸੁਨ 
ਸੁਨਾਵੈ । ਅੰਤ ਸਮੇ' ਗੁਰੁ ਤੇ ਗਤਿ ਪਾਵੈ” ॥ ੩੫ ॥! %੩ ਭੇ ਭੁ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ੧ੰ੪ 
ਦਚਤੁਚਬ ਰਾਸੇ-ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਪਸਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮੁ ਪਥਮੋ ਅੰਸੂ ॥ ੧ ॥ 

੨. [ਚੈਂਦੂ ਨੇ ਵਰ ਢੂੰਡਣ ਹਿਤ ਲਾਗੀ ਭੇਜਣੇ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨਹੁ ਕਥਾ ਸਵਧਾਨ ਹ੍ਰਸ਼ਰੋਤਾ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਇ। ਵਧਹਿ ਬਖੇਰਾ 
ਜਾਂਹਿ ਤੇ ਮਿਲਨਿ ਤੁਰਕ" ਬਨਿਆਇ॥੧॥ਸ੍ਰੋਯ॥ਰਾਜ ਕਰੇ ਸਗਰੀ ਛਿੜ 
ਕੋ ਜਿਨ ਆਇਸ ਮੇਣਿ ਸਕਹਿ ਨਹਿੰ ਕੋਉ । ਦੀਰਘ ਕੌਟ ਚਮੂ ਜਿਸ 
ਪੈ,ਨ ਮਵਾਸਿ ਰਹਕੋ ਅਸ ਭਾਖਹਿ ਜੋਊ । ਭੂਪਤਿ ਪੂਰਬ ਦੱਛਨ ਕੋ ਪੁਨ 
ਪੱਛਮ ਕੇ ਨ੍ਰਿਪ ਸੈਲ ਜਿ“ ਹੋਉ। ਆਨ£ ਕੋ ਮਾਨਿਕੈਂ;ਛਾਨੁ”ਕੌ ਦੇਤਿ, ਕਿ 
ਸੇਵ ਕਰੈਂ ਰਹਿ ਹਾਜਰ ਸੋਉ ॥ ੨॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਦਿੱਲੀਪਤਿ ਭਯੋ ਜਹਾਂਗੀਰ 
ਜਿਸ ਨਾਮ ਕਹੈਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਕੌ ਜਾਨਿਯੋ।ਕੋਸ਼ ਮੈਂ ਦਰਬ 
ਮਹਾਂ ਦੇਤਿ ਲੇਤਿ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਅਪਰ ਸਮਾਜ ਕਹਾਂ ਗਿਨਿਬੇ ਮੈਂ ਆਨਿਯੇ। 
ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਿ ਮਾਂਹਿ ਤਾਸ ਜੁੱਧ ਤੇ ਨਿਰਾਸ ਭਏ ਹਾਥ ਬੈਂਦਿ ਆਨਿ ਪਾਸਿ _ 
ਜੀਵਨਿ ਕੋ ਠਾਨਿਯੇਂ”ਰੈਕ ਦੇਹਿ ਰਾਜਾ ਕਰਿ;ੂਰਾਜਾ ਕੌ ਬਨਾਵੈ ਰੈਕ ਐਸੋ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਭਯੋ ਐਸ਼ੂਰਜ ਮਹਾਨਿਯੋ॥੩॥ ਕਬਿੱ੩॥ ਤਾਂਕੌ ਹੈ ਦਿਵਾਨ ਏਕ 
ਚੋਦੁ ਨਾਮ ਅਬਿਬੇਕ' ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਤਮ ਨ ਜਾਨਈਮਾਯਾ ਮਦ 
ਆਤੋ,ਮੂਢ ਕਮਤਿ ਅ  ਰਹੈ,ਹੁਕਮ ਚਲਾਵਤਿ ਧੈਕਾਰ ਕੈ ਮਹਾਨਈ। 
"ਜਗ ਤੇ ਖੋਮ=ਔਪ੍ਰਾਪਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰੋਖਕਾ । "ਮਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਦੇ 
ਪਿੱਛੋਂ (ਕਥਾ) ਕਹੇਗਾ ਜੋ। “ਭਰਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਨਾ । “ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਉਤਬੀ ਧਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ 

_ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ। “ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ । ਈਨ । “ਤੌਡ,ਤੋਨ।ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।“ਮੁਰਖ _ 



ਕਲਹਾਵਤਰੀ ਦੋਨੋ ਲੋਕ ਪਿਤ ਹਾਨਈ'॥੪॥ਕਬਿੱਤ॥ਸਾਤਮੇ ਬਰਘ ਬਿਥੋ 
'ਸਤਾਂ ਜਥਿ ਹੇਰੀ ਨਿਜ-ਕਰੋਂ ਸਨਬੰਧ ਕਫੋ-ਐਸੇ ਮਨ ਆਨਿਓ।ਬਿੱਪ ਕੋ 
ਬਲਾਯੋ ਸਮੜਾਯੋ ਮਿਲਿ ਦੈਧਤਿ ਨੇ “ਸੈਪਤਿਦਂ ਹਮਾਰੇ ਸਮ ਸਦਨ ਮਹਾਂ- 
_ਨਿਓਊਚੀ ਕੁਲ ਹੋਇ,ਲੇਹੁਝਿੰਦਪੁਰਿ ਜੋਇ ਤੁਮ,ਸੌਂਦਰ ਸਰੂਪ ਬਰ ਖੌਜੋ 
ਸਭਿ ਥਾਨਿਓ। ਤੀਨ” ਹੈ ਇਕੱਤ ਤੋਂ ਬਚਿੱਤ੍ ਬਾਤਿ ਜਾਨੋ ਮਨ, ਆਲਸ 
ਨ ਕੀਜੈ ਫਿਰਿਬੇ ਕੋ ਹਿਤ ਠਾਨਿਓ॥੫॥ਕਬਿੱਤ।ਹਮ ਸਮ ਧਨੁ ਹੋਇ, ਉਚੋ 
ਬੈਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇ,ਸੂੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋਇ ਬਰੁ ਦੇਖਿ ਲੀਜੀਏ। ਦੇਸ਼ਨਿ ਬਿਦੇਸ਼ 
ਬਿਖੇ ਬਿਚਰੋ ਬਿਚਰੋ ਬਿਸੋਸ਼ ਕਰਿ,ਹੇਰਹੁ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਨਰੇਸ਼ ਬੇਸ਼ ਕੀਜੀਏ।ਕਾਹ 

_ ਕਾਮਦਾਰ” ਹੋਇ, ਬਡੋ ਬਿਵਹਾਰ ਹੋਇ, ਜਾਹਰ ਉਦਾਰ ਹੋਇ, ਮਿਲਿਕੰ 
ਜਨੀਜੀਏਐਸੇ ਪੈ ਪਤੀਜੀਏ, ਨ ਸੈਸੈ ਕੌ ਰਖੀਜੀਏ,ਮੋ ਲਾਜ ਕੋ ਪਿਖੀ- 
ਜੀਏ, ਸੁ ਨਾਤੋਂ' ਤਹਾਂ ਦੀਜੀਏ॥੬॥ਕਵਿੱ੩॥ਚੇਦੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਨਿ ਬਿੱਪੂ ਨੇ 
ਸੁ ਮਾਨਿ ਮਨ ਭਨਜੋਂਤੇਰੇ ਭਾਗ ਪੈਨ ਤੇਸੀ ਤੁਵ ਜਾਤਿਕੀ੪। ਫਿਰੈ' ਦੇਸ਼ 
ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਬਿਲੋਕੈਂ' ਗੇ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਹਮ, ਉੱਤਮਤਾ ਖੋਜੈਂਗੇ ਸਮਾਨ ਤੁਵ ਜਾਤਿ 
ਕੀ” ! ਮੇਰੋ ਜਜਮਾਨ, ਧਨ ਲੀਹਾਂ ਸਨਬੰਧ ਬਨੈ, ਹੋਇ ਜਸੁ ਬਿੰਦ ਗੰਧਿ 
ਜਥਾ ਜਲਜਾਤਿਕੀ` ਕੀਜੈ ਬਿਦਾ ਮੋਹ, ਤੋਹਿ ਕਾਜ ਸ਼ੁਭ ਹੋਹਿ, ਜੋਹਿ 
ਸ਼ਗੁਨ ਅਨੂਠੇ, ਅਬਿ ਸਮੇਂ ਚਲਿ ਜਾਤਿ ਕੀ%॥੭॥ ਕਥਿਤ॥ਨਾਉ”ਂ ਕੀਨਿ 
ਸਾਥ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਹਾਥ ਨਿਜ, ਔਰ ਦਾਸ ਕਰੇ ਸੈਗ ਅਧਿਕ ਸਮਾਜ 
ਤੇ।ਨਗਰ ਨਗਰ ਪ੍ਰਤਿ ਖੋਜਤਿ ਵਿਰੰਝ ਬਰ; ਰੈਨ ਕੋ ਬਸੇਰਾ ਕਰਿ ਹੇਰੇ' 
ਸਭਿ ਸਾਜ ਤੇ" । ਜਹਾਂ ਆਛੀ ਕੁਲ ਤਹਾਂ ਧਨ ਮੈ' ਨ ਤੁੱਲ ਹੋਤਿ, ਜਹਾਂ 
ਧਨ ਤੁੱਲ ਤਹਾਂ ਕਲ ਨਹੀਂ ਗਾਜਤ"। ਜਹਾਂ ਧਨ ਕੁਲ ਮੈਂ' ਸੁ ਤੁੱਲਜਤਾ 

_ "ਲੜਾਈ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ (ਮਾਨੋ) ਤੇ ਲੋਕ ਪੂਲੋਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । 
ਕਪਿੱਛੇ ਕਹੇ ਤਿੰਨੇ, ਸੈਪਤ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਉਚੀ ਕੁਲ ਤੇ ਵਰ ਸੈਂਦਰ । “(ਬੇਸ=)ਵਧੀਆ 
ਰਾਜੇ ਦੇਖਣ ਦਾ (ਕੈਮ) ਕੀਜੀਏ । (ਅ) ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭੇਸ ਕੀਤੈ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ । (ਏ) ਏਸ= 
ਵਾਸ, ਵਸੇਬਾ ਭਾਵ ਰਯਾਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਕੋ । “(ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ) ਮੁਸਾਹਿਬ । 
ਪਾਕ । #ਧੀ [ਮਸ, ਜਾਤਕ । ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਤਕ=ਬੱਚਾ, ਜਾਤਕੜੀ=ਝੱਚੀ | । “ਤੇਰੀ 
'ੁਲ ਦੇ ਸਮਾਨ । "ਜੈਸੇ ਕਵਲ ਦੀ ਮੁਰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਚਲ ਜਾਣੇ ਦਾ। ' “ਨਾਈ । " ਸਭ ਤਹ 
_ਨਾਲ । "'ਐੈਸ਼੍ਰਜ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ । (ਅ) ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦੀ । _ #ਪਾ:-ਉੱਤਮ ' 



ਸ਼ੀ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ। ___ (੨੨੩੫) __ਗਾਸਿ ੪। ਗੌਸੂ ੨, 

_ਮਿਲਤਿ ਆਇ, ਬਾਲਕ ਬਿਹੀਨ ਰੂਪ" ਹੇਰਤਿ ਕੁ ਕਾਜ ਤੇ ॥੮॥ ਕਬਿੱਤ 
ਪੁਰਿ ਪੁਰਿ ਹੇਗੰਤ ਵਿਰਾਂਤ ਨਰ ਪਛਿਲੇਤਿ“ਛੱਤੀ ਹ੍ਰੈ ਧਨਾਢਿ ਧਾਮ ਸੁੰਦਰ 
ਸਪੁਤ ਹੋਇ।ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਸਚਿਵ ਤਾਂਕੀ ਸਤਾ ਕੋ ਸਬੈਧ ਚਹੇ ਜਾਂਕੇ ਬਡੇ ਭਾਗ 

ਜਗ ਮਿਲੈ ਇਸਥਾਨ ਸੋਇ । ਹਕਮ ਮਹਾਨ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਿ ਮੇਂ ਬਖਾਨ ਕਰੈ 

ਅਨਗਨ ਸੇਪਤਾ ਕੌ ਪਾਪਤਿ ਸਦਾਈ ਜੋਇ। ਹੇਰਿ ਹਮ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਧਿ 

_ਕਹੂੰ ਲਹੇ ਅਸ; ਫਿਰੇ ਮਨ ਢਹੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਯੋ ਕਿਤਿ ਸਮ ਕੋਇ!॥੯॥ 
ਕਬਿੱਤ॥ ਢਿਰੇ ਚਾਰ ਓਰ ਮੈ ਨ ਅਲੀ ਐਂ ੪ ਭਵ 
'ਦਿੱਲੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਏ ਹੈਂ।ਚੈਦੁ ਕੇ ਮਨਿੰਦ ਹਖ਼ ਖੋਜਤਿ ਬਿਲੀਦ ਵਿਰੇ 
ਨ ਭਯੋ ਬਹ ਥਾਨ ਮੈਂ ਸੁਨਾਏ ਹੈਂ? । ਹੁਤੇ ਕੁਛ ਸਿਖ ਤਿਠੋ ਗੁਰੇ ਕੀ 

ਸਿਵਤਿ ਕੀਨਿ,ਧਨ ਅਨਗਨ ਨਿਤ ਮੈਗੰਤਿ ਚਢਾਦ ਹੈਂ। ਉੱਤਮ ਮਹਾਨ 
ਜਿਨੈ ਮਾਨਤਿ ਜਹਾਂਨ ਬਹ ਜ਼ਾਹਰ ਬਿਸਾਲ ਜਸੁ ਸਭਿ ਤੇ ਸੁਹਾਏ ਹੈਂ ॥ 

_੧੦॥ਕਬਿੱਤ॥ਧਨ ਅਰ ਬੈਸ ਤੋਂ ਬਿਦਤ ਜਿਮ ਕਹਜੋ ਤਿਮ ਤਿਨਿ ਕੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ 
ਭਯੋ ਤਾਂਕੀ ਸੁਨਿ ਗਾਬ ਕ । ਰਾਜ ਦਿੰਨ ਅੰਗ ਮੈਂ; ਅਨੰਗ ਕੌ ਸਰੂਪ 

ਕੇ ਸਹੜ ਚੇਦੁ ਭਾਗ ਜੇ ਮਹਤ ਹੋਇ ਬਨ ਸਨਬੈਧ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਸਾਥ ਕੋ।੧੧।ਕਬਿੱਤ॥ ਸਨਿ ਦਿਜਬਰ ਉਰ ਹਰਖ ਅਧਿਕ ਧਰਿ-ਰੂਰੋ ਬਰ 

ਗੁਰੂ ਪਾਯੋ,ਬਿਚਗੰਤੋ ਗਏ ਹਾਰਿ' । ਰੁਪਵਤੀ ਕੰਨਜਾ ਹੁਤੀ ਬਾਲਕ ਸੁਨਜੋ 
ਸੁ ਤੈਸੋ,ਦੇਰਿ ਨ ਬਨਤਿ ਅਬਿ ਗਮਨੈਂ ਤਿਨੋ ਕੇ ਦ੍ਰਾਰਿ-।ਜਾਨੁ ਪੈ ਅਰੂਵ 
ਕਰਿ; ਆਨੰਦ ਅਰਾਢ ਕਰਿ ਪੰਥ ਮੈਂ ਪਯਾਨੇ ਬਾਤ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਬਿਚਾਰਿ 

_ਚਾਗੁ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਏ ਆਨਿ ਕਰਿ, ਸੁਧਾਸਰ ਹੇਰਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸੈ- 
ਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਿ॥੨੨॥ਸੈਯ॥ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਮੰਦਿਰ ਕੇ ਗੁਰਸੁੰਦਰ ਰੂਪ 
ਬਿਰਾਜਤਿ ਹੈਂ । ਸੈਗਤਿ ਆਵਤਿ ਹੈ ਇਕ ਜਾਤਿ, ਨਿਹਾਰਤਿ ਹੀ ਅਘ 
ਭਾਜਤਿ ਹੈਂਗਗਾਵਡਿ ਚਾਗ ਰਬਾਬੀ ਘਨ, ਥਿਰ ਬਿਰੁ ਆਗੇ ਸੁ ਬਾਦਤਿ ਬਾਜਤਿ 

-ਚੈਦੂ ਮਨਿੰਦ ਹੈ ਕੰਧੋਂ ਬਿਲੈਦ ਹੈ,ਮਾਨਤਿ ਬੈਦਨ ਕੈ ਨਰ ਨਾਰੀ-.ਸਰ 
੧(ਓਬੇ) ਨੀਂਗਰ ਕੋਬਾ (ਮਿਲਦਾ ਹੈ) । "ਬਰੋਂਬਰ ਦਾ । ਬਦਹਵਾਂ ਲੈਬੀਆਂ । "ਚੈਦਮਾਂ ਵਤ । 

੫ਫਿਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ । ਓਖੁਸ਼ੀ ਪਗਟ ਕਰਕੇ । “ਪਾਂਵਦੇ ਗਤ ਆ ਲਾਂ ਤੋਂ ਵਡੇ ਹਨ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੩੯) ____ਰਾਸਿ੪।ਅੱਸੂ੨, 
_ਗੰਚ ਗੋਵਿੰਦ ਏਤਨੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਆਇ ਗਏ ਦਾਤਿ ਦੀਰਘ ਧਾਗੀ । ਸੈਗਤਿ 

ਦੇਖਤਿ ਪੇਮ ਬਿਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ੇਖ਼ ਖਰੇ ਹੁਏ ਆਦਰ ਕਾਰ" ॥੧੪॥ ਕਥਿੱਤਮਕੰਕ- 
ਨਦ” ਪਦ ਮਿਦੁ ਰਕਤ ਛਬੀਲੋ ਅਤਿ, ਹੀਰਨਿ ਕੀ ਪੰਗਤਿ ਜਜੋਂ ਨਖਹੈਂ 
ਅਨੰਦਕਰਿ'ਚਿਕਨ ਅਕਾਰ ਏਕਸਾਰ ਜੁਗਜੋਘ ਨੀਕੇ“,ਗੁਲਫ ਸਜਾਨੁ 
ਗਿੰਥ ਨਿਠਰ ਬਿਲੀਦ ਕਰਿ“ । ਤਿ੍ਵਲੀ ਉਦਰ ਪਰ; ਨਾਭਿਕਾਂ ਗੰਭੀਰ 
ਸ਼ੁਭ, ਆਯੁਤ ਸੁ ਛਾਤੀ ਦਰ ਉਤੈਗ ਹੈਂ ਸਿਕੰਧ ਕਰਿ । ਗਾਦੇ ਕੁਜਦੇਡ ਹੈਂ 
ਪ੍ਚੇਡ ਬਲਵੇਡ ਬਡੇ, ਕੰਜਰ ਕੀ ਸੁੰਡ ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਕਰ ॥੧੫॥ 
ਕਬਿੱਤ॥ ਹਾਬ ਦੈ ਪਾਥੋਜ ਸਮ ਪੱਲਵ ਸੇ ਪਲਵਨਿ ਤਾਂਪੈ ਨਗ ਸੂਚੇ ਖਚਿ 
ਨਖਿਨ ਕੀ ਪੰਗਤੀ।ਚੇਦਮਾ ਬਦਨ ਸਭਿ ਸੁਖਮਾ ਸਦਨ,ਜਾਂ ਮੈ ਉੱਜਲ 
ਰਦਨ?” ਓਨ ਸੈਦਰ ਸਰੇਗਤੀ' । ਪੰਕਜ ਕੀ ਪਾਂਖੁਰੀ ਸਰੀਖੀ ਆਂਖਿ ਤੀਖੀ 
ਤੀਖੀ,ਪਿਖਨਿ ਤਿਰੀਛੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲਕਰੇ'ਸੈਗਤੀ'। ਚਿਬੁਕ" ਅਮੋਲ, ਗੋ, 
ਮਿਦਿਲ ਕਪੋਲ ਜੁਗ, ਕੁੰਡਲ ਕੀ ਡੋਲ ਪੈ ਅਤੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮੰਗਤੀ'' ॥੧੬॥ 
ਕਬਿੱਤ।ਮੰਡਿਤ ਬਿਭੁਖਨਿ”', ਅਦੁਖਨਿ ਹੈੱਅੰਗ ਸਾਰੇ, ਦੀਰਘ ਸੁਡੀਲ' 
ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੀਲ"” ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ।ਨੀਕੀ ਉਸ਼ਨੀਕ” ਸੇਹੈ,ਜਗਾ ਕੀ ਜਲੂਸ 
ਜੋ ਹੈ ਹੇਗਤਿ ਹੀ ਮਨ ਖ਼ੋਹੈ ਸਿੱਖ ਆਸ ਪਾਸਿ ਤੇ।ਮੋਤਿਨਿ ਕੀ ਮਾਲ ਹੀਰੇ 
ਖਚਤਿ ਬਿਸਾਲ ਚੀਰੇ ਕੋਰਦਾਰ ਹੁਰ ਚਹੂੰ ਓਰਿ',ਬਿਖੇ ਭਾਸਤੇ । ਤਮ ਕੌ 
ਬਿਨਾਸ਼ਤੇ, ਅਨੰਦ ਕੋ ਉਜਾਸਤੇ'' ਸੁ ਗਕਾਨ ਮੇ ਬਿਲਾਸਤੇ; ਉਧਾਰ" 

੧ਮਾਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ । “ਲਾਲ ਕਵਲ ਵਾਂਡ । “ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । “ਦੇਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਇਕ ਸਾਰ 

ਸੁਹਣੀਆਂ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਡੂ [ਸੈਸ:-ਚਿਕ਼ਣ=ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਪੇੜ; ਸੁਪਾਰੀ]। “ਗਿਟਿਆਂ 

ਤੇ ਗੋਭਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚ, ਪੀਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ _ਹਨ । [ਸੈਸ: ਗੁਲ=ਗਿੱਟਾ । ਸੈਸ:; 

_ ਜਾਨੁ=ਗੋਭਾ]। #ਦੋਵੇ' ਰੱਬ ਕਵਲ ਵਰਗੇ ਹਨ ਤੇ'ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਖੰੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 

ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਉਆਂ ਦੀ ਪੈਗਤੀ(ਐਉਂ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਸੁੱਚੇ ਨਗ ਜੋ ਹੋਏ ਹੁੰਦ 
__ਹਨ। ?ਚੈਦ । ਸੁਹਣੇ ਧੈਗ ਦੇ ਮੈਦਰ ਬੁਲ੍ । “ਭਿੱਛੋ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਦੀ ਦੇਖਣੇ 
ਨਾਲ ਨਿਹਕਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੈਗਤਾਂ ਨੂੰ । “ਠੋਡੀ । "'ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੀ ਲਟਕ ਉੱਪਰ ਬਿਅਤ 

ਸ਼ੋਭਾ ਉਮਗ ਰਹੀ ਹੈ । “ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਗਹਿਣੇ । '% ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਹੈ । "ਸੁਹਣੇ ਗੁਭਾਵ । 
_"ਪਦਸਤਰ [ਸੈਸ ਉਖ਼੍ਰੀਖ] । '#ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । "“ਸੁਹਣੇ ਹੀਰੇ ਪਹਿਲਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ 
ਹੋਏ ਯਾ ਪਹਲਦਾਰ ਹੀਰੇ (ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਕ ਨੁੱਕਰਦਾਰ ਪਹਿਲ ਠੱਢੇ ਜਾਣ ਉੱਨਾ 
ਵਯੰਕ ਚਮਕਦਾ ਹੈ| । "'ਪ੍ਕਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ। "#ਦਾਸਾੰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸੰਤੇ ਗਿਆਨ _ਵਿੱਦ 

__ (ਮਨੋ) ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂਦੇ ਨਿਰਮਲ ਗ.ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਤੇ 
_ਹਨ ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗਲੇ ਵਿਚ ਹੀਰੇ ਹਨ । ਰ 



ਰ੍ ਗੁਰ 4 ਸੁਰਜ । ੨੨੩੭ ੨੬ ਸੂ ਤ 

ਦਸ ਵਾਸਤੈ(ਕਅ ਅਕਅ ਜਰ ਹੱਥ 2 ਹੇ ਰ ਬਿਲੌਦ ਸਭਿ, 
ਗਿਣ ਕੇ ਵਿਮਸ ਅਨੈਜ ਉਨ ਅਨ ਆ ਓਦੂ ਹੈ ਜਮਾਤਾਂ 
ਅਸ ਪਾਯੋ ਜਿਨਿ, ਉੱਜਲ ਸੁਬੈਸ ਅਵਤੀਸ ਕੋ ਨਿਹਾਰਿਓ । ਧਨ ਕੀਨ 

ਹਾਬ ਬੈਦਿ ਬੋਦਨਾ ਪਦਾਗਬੰਦ ਕਰੈਂ ਬਿੰਦ ਸਕਿ ਬਿਧ ਅਧਿਕ ਸਮਾ 
ਬਿਸਤਾਰਿਓਂ ॥੨੮॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਸ ਪਿਤਾ ਥਿਤਿ ਸੋਹਤਿ 
ਹੈਂ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਮਾਂਹੂ । ਜਹੋਂ ਕਮਲਾਸਨ' ਸੋਂ ਪਦਮਾਪਤਿ ਦੇਵਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਮੇਂ ਸਭਿ ਉਮਾਹੁ-- । ਸੇਗਤਿ ਸੋਂ ਦਿਜ ਬੂਝਨਿ ਕੀਨਿ “ਬਤਾਵਹੁ ਜਾਤਿ ਸੁ 
ਗੋਤ ਜਿ ਤਾਂਹੂ $ । ਚਾਹਤਿ ਹੈਂ ਸਨਬੈਧ ਕਰਯੋ ਹਮ, ਸ਼ਾਹੁ ਦਿਵਾਨ ਸੁਤਾ 
ਹਿਤ ਯਾਹੂ”? ॥੧੯॥ਦੋਹਰਾ॥ਸੈਗਤਿ ਸਿੱਖਨਿ ਤਬਿ ਕਹਜੋਸੋਢਿ ਬੰਸ ਸਿਰ 

_'ਮੌਰ। ਬਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਜਿਸੇ ਤਿਸ ਪਰਾਪਤਿ ਅਸ ਠੇਰ ॥੨੦॥ ਜਗਤ ਗੁਰੂ 
ਘਰ ਆਇ ਜ ਜਗ ਮਾਤਾ ਬਨਿ ਜਾਇ । ਪੂਜਨੀਯ ਇਹ ਸਰਬ ਕ ਅਨ- 
ਗਨ ਭੇਟ ਚਢਾਇ!॥੨੧॥ਚੌਪਈ॥ਦਿਜ ਨਾਈ ਦੋਨਹ ਸਨਿ ਕਰਿ ਕੈ।ਮਹਾਂ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁ ਨੌਨ ਨਿਹਰਿ ਕੈ।ਕਹਤਿ ਪਰਸਪਰ/ਐਸੋ ਥਾਨ। ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ 
ਨ ਢਿਰਿਯ ਜਹਾਨ॥੨੨॥ ਜਿਮ ਚੌਦੁ ਨੇ ਹਮਹਂ ਜਨਾਜੋ। ਸੋ ਤੀਨਹੁੰ' ਸ਼ੁਭ 
ਇਤ ਦ੍੍ਿਸ਼ਣਾਯੋਇਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿਕੈ ਮਨ ਮਾਂਹੂ ਬਹੁਰ ਜਨਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰ 
ਗਰ ਪਾਹੁ॥੨੩॥/ਸ਼ਾਹੁ ਦਿਵਾਨ ਸੁਤਾ ਕੋ ਨਾਤਾ।ਕਰਯੋ ਚਹਤਿ ਹਮ ਤਮਰੇ 
ਤਾਤਾ। ਹੋਰਿ ਚਲੇ ਅਬਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਂ । ਸਭਿ ਬਿ੍ਤਾਂਤ ਕੌ ਤਹਾਂ ਸੁਨਾਇ 
॥੨੪॥ ਦੇਰਿ ਨਹੀਂ ਤੂਰਨਿ ਹਟਿ ਆਵੈਂ। ਹਮ ਉੱਤਮ ਸਨਬੈਧ ਬਨਾਵੈਂ” 
ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੋਨਹੁਂ ਸੈਗ ਭਾਖਾ। “ਹੋਵਹਿ ਸੋ ਜੰ ਰਾਮ ਰਚਿ ਰਾਖਾ ॥੨੫॥ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭਿ ਬਨਤ ਬਨਾਈ । ਭਲੀ ਜੁ ਹੋਇ ਕਰਤਿ ਬਿਧਿ ਸਾਈ”। 
ਇਮ ਕਹਿ ਲਾਗਿ ਦੇਨਿ ਜਥਿ ਲਾਗੇਲਿਯੋ ਨ ਤਿਨਹ, ਕਹਤਿਗੁਰੁਆਗੇ 
॥੨੬॥#ਜਬਿ ਐਹੈਂ ਹਮ ਦੁਸਰ ਬਾਰੀ।ਤਬਿ ਕਰਿ ਹੈਂ ਜਿਮ ਆਪ ਉਚਾਰੀ? 
ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ਬਿਸਰਜਨ ਹੋਏ । ਗਮਨੇ ਤੂਰਨਿ ਦਿੱਲੀ ਦੋਏ ॥ ੨੭ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਚਤੁਰਬ ਰਾਸੇ ਗਾਈ' ਪਸੰਗ ਬਤਨਨੰ ਨਾਮ ਦਤੀਓ ਅੰਸ ॥ ੨ ॥ 

੩. [ਸਗਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ । ਦਿਲੀ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਲਿੱਖੀ]। 
ਦੋਹਰਾ॥ ਦਿਜ ਗਮਨਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਨੰ ਸਨੈਂ ਮਗ ਜਾਯਿਪਹੁੰਚੇ ਚੇਦੁ ਕੋ 
ਸਦਨ ਆਸ਼ਿਖ ਦਈ “ਵਧਾਇ”॥ ੧ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ਛੰਦ ॥ ਬੈਠਿ ਸਮੀਪ ਸਨ 
"ਬਹਮਾਂ । “ਭਾਵ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦ! ਏਥੇ, (ਅ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ... । ਭਾਵ ਧਨਾਢ ਘਰ, ਕੁਲ 
ਉੱਚੀ; £ਦਰ ਵਰ । 



ਪੂਤਾਪ 

ਵਨਿ ਕੀਨਿਸਿਪਬਚਰੇ ਜਹਿ ਕਹਿ ਘੰਰ ਸਮੁਦਾਇ। ਨਹ ਪਾਯਹੁ ਸਨ- 

ਬੈਧ ਕਿਸੀ ਬਲ ਲਵਪਰਿ ਤੇ ਸੁਧਿ ਕੌ ਪੁਨ ਪਾਇ।ਪਿਖਜੋ ਪਹੁੰਚਿ ਕੇ ਭਲੋ 
ਠਿਕਾਨੋ ਸੋਢੀ ਬੈਸ ਬਿਦਤਿ ਸਭਿ ਬਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਬਰਿ ਕੀ ਕੁਲ ਅਕ- 
ਲੰਕ ਜੁ ਜਗਤ ਪੂਜਤ ਅਬਿ ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਇ॥੨॥ ਕੁਲ ਆਛੀ; ਧਨ ਗਨ 
ਬਰ ਸੈਂਦਰ ਤੋਹਿ ਕਹਯੋ ਜਸ ਦੇਖਯੋ ਜਾਇ। ਤਵ ਤਨੁਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਬੇ 

_ਖਾਯਹੁ ਬਿਚਰੇ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਥਿਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਗਰ ਨਾਮ ਕਹੇ ਸੁ। ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਜਤੇ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਦਰਬ ਬਿਕੂਖਨ 
_ਫਵਹਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਭੀਰ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਲੌਕਨਿ ਕੀ ਰਹਿ; ਕਰਹਿ ਨਮੋ ਯੰਰ 

ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ । ਰ 
#ਇਕ ਬਾਹਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਮਾ ਅਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । 



- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੩੯) ਰਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ ਤੇ, 

ਤਨਿਯਾ ਈਟ ਚੁਬਾਰੇ ਕੀ ਮਮ” ਮੋਰੀ ਸਮ ਕੁਲ ਮਹਿ ਦੀ ਸੋਇ । ਜਬਾ 

ਜੋਗ ਨਹਿ ਕਛੂ ਬਿਚਾਰਯੋ ਅਸਮੰਜਸ ਜਾਨੈ ਸਭਿ ਕੋਇ॥੯॥ ਈਂ ਟ ਚੁਬਾਰੇ 
ਕੀ ਸਭਿ ਸਿਰ ਪਰਿ ਮੋਰੀ ਲਗੀ ਜੁ ਸਭਿ ਤੇ ਨੀਵ” । ਤੀਨ ਬਾਰ ਤਕ- 
ਰਾਰ ਕਰਯੋ ਇਮ ਪੁਨ ਬੋਲਜੋ “ਧਨ ਕਜਾਂ ਢਿਗ ਥੀਵ”। ਗੁਜਰ ਫਕੀਰਨ 

ਜੈਸੀ ਤਿਸ ਕੀ ਪਜਾਂ ਲੇਹਿ ਅਹਾਰ ਕਰੀਵ। ਆਨਿ ਚਢਾਵਹਿ ਤੌ ਧਨ 
ਪਾਵਹਿੰ ਨਾਂਹਿ ਤ ਬੈਠੇ ਰਹੈਂ ਸਦੀਵ॥੧੦॥ ਦੇਸ਼ ਪਰਗਨਾ ਨਹੀਂ ਅਜਾਰੇ” 

ਨਹਿ ਦਿਵਾਨ ਕਿਸਿ ਹੀ ਮਹਿਪਾਲ। ਨਹੀਂ ਘਨੋ ਬਿਵਹਾਰ ਚਲਾਵਹਿੰਹਜ/ਹੈ 
ਤੇ ਆਵਹਿ ਦਰਬ ਬਿਸਾਲ।ਮੈਂ ਦਿਵਾਨ ਬਡ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਕੋ ਜਿਤ ਕਿਤ 
ਮੇਰੋ ਹੁਕਮ ਅਟਾਲ“। ਮਹਾਂ ਪਿਦਾਇਿਸ਼ਿ ਧਨ ਕੀ ਮੇਰੇ ਡਰਤਿ ਲੌਕ ਮੁੜ 
ਲਖੈਂ ਕਰਾਲ ॥ ੧੧ ॥ ਯਾਂਤੇ ਭੀ ਮਮ ਸਮ ਕੋ ਨਾਂਹਿਨ, ਤੁਮ ਨੇ ਕੀਨਸੋ 

_ ਕਹਾਂ ਬਿਚਾਰਊ।ਜਾਤਿ ਨਹੀਂ ਬਿਵਹਾਰ ਪਛਾਨਜੋ ਨਹਿੰ ਜਾਨਮ ਮੁਝ ਜਥਾ 

ਉਦਾਰ#। ਹਇ ਅਨਜਾਨ ਬਖਾਨਹੁ ਮਹਿਮਾਂ ਕਯਾ ਤਿਸ ਕੋ ਤੁਮ ਲੀਨਿ 

_ਨਿਹਾਰ । ਸਿਖ ਰੈਕਨਿ ਕੀ ਭੀਰ ਰਹੈ ਢਿਗ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕ ਕੀਨਿ 
ਉਚਾਰ॥੧੨॥ਕਰਜੋ ਸੁ ਕਰਜੋ ਮਾਨਿ ਮੈਂ ਲੀਨਸਿ ਇਸਕ ਹੇਤੁ ਸੁਨਹੁ ਦੇ 

ਕਾਨ। ਸਤਾ ਸਬੈਧ ਕਰਨਿ ਕੇ ਕਾਰਨਿ ਪਠਹਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਕੋ ਅਪਨੰ ਥਾਨ । 
ਜਹਿੰ ਕਰ ਆਇ ਉਚਿਤਸੋ ਮਾਨਨਿ ਕਰਜੋ ਸਬੈਧ ਜਿ ਦੇਯਬਖਾਨ'।ਨਹਿਂ 

ਮਾਠਹਿ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਹਿ ਤਿਹ ਤਨਿਯਾ ਪਤਿ ਕੋ ਦੁਤੀਆ ਠਾਨਿ ॥੧੩॥ 

ਪ੍ਥਮ ਕਹਜੋ ਜਹਿੰ ਪਤਿ ਸੋ ਹੋਯਹੁ ਯਾਂਤੇ ਤੁਮ ਨੇ ਕੀਨੀਸ ਜੋਇ । ਕੁਲ 

ਹੁਇ ਹੀਨ ਦਰਬ ਤੇ ਹੀਨ ਜੁ,ਭਯੋ ਜਮਾਤਾ ਅਬਿ ਮਮਸੋਇ। ਜਗਤ ਗੀਤਿ 

ਬਿਗਰਹਿ ਅਬਿ ਫੇਰੇ'ਭਲਾ ਨ ਮਾਨਹਿੰਗੋ ਸੁਨ ਕੋਇ। ਅਪਨ ਬਾਨ ਕਰ“ 

ਨਾਤੇ ਹਿਤ ਮੈਂ ਪਠਜੋ ਬਿੱਪ ਤਵ ਕਰਯੋਸੁ ਹੋਇ'।੧੪॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕੁਛ 
ਅਪਰ ਬਡਾਈ ਅਪਨੀ ਕਹੀ ਧਾਰਿ ਹੈਕਾਰ। ਕਹਜੋ “ਸਗਨ ਕੋ ਅਬਿ ਲੇ 
ਗਮਨਹ ਜਥਾ ਜੋਗ ਜੇਸੋ ਬਿਵਹਾਰ) ਚੇਦੂ ਦਾਰਾ ਨੇ ਸਭਿ ਦੀਨਸਿ ਚਲ% 
ਪੰਥ ਦਿਜ ਆਨੌਦਧਾਗਿ-ਸਮਧੀ ਮਿਲੇ ਮਹਾਤਮ ਜਾਨੌ'' ਅਬਿ ਦਿਵਾਨ 

` ੧ਨੇਗੀ ਪੁੱਝ੍ਹੀ। “ਧਨ ਕੋਲ _ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ । “ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ । “ਠੇਕਾ । “ਅਟੱਲ ਹੈ । #ਭਾਵ; 

ਅਮੀਰ। ”ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਥਾਂ ਬ੍ਰਹਮਨ ਨੂੰ ਪੱਲੇ; ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਤਾ 

ਕਰ ਆਵੇ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਲਵੇ; ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਕਰ ਆਯਾ ਹਾਂ । “ਮੌੜਿਆਂ । 

€ਅਪਨੀ ਥਾਂ ਕਰਕੇ । (ਜੋ) ਤੈਂ` ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੋਵੇ । "ਬ੍ਰਹਮਨ ਬਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜਮ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਭੂਰਜ । ( ੨੨੪੦) ਰਾਸਿ ੪. ਅੱਸੂ ੩ 

ਦਿਮ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰਿ -॥ ੧੫ ॥ ਜਥਿ ਦੰਦ ਗੁਰ ਨਿੰਦ 
ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੁੜੇ ਸ ਪਾਸਿ । ਭਈ ਮੈਂੜਿ ਸਿ ਸੈਗਤਿ ਇਕਠੀ ਧਰਮਸਾਲ 
ਮਹਿੰ ਭਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।ਸਭਿ ਮੈਂ ਬਿਦਤਿ ਕੀਨਿ ਬਿਰਤੌਤ ਸੁ “ਸ਼ਾਹ ਸਚਿਵ 
ਜਿਹ ਸੁਮੰਭ ਬਿਲਾਸ । ਨਿਜ ਤੇ ਲਘੁਕਹਿ ਨਾਤਾਵੇਜਮੋ ਸੁਤਾ ਆਪਣੀ 
ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ॥੧੬ ॥ ਜਰੀ ਨ ਜਾਇ ਅਜੋਗ ਕਹੀ ਜਿਮ, ਸਭਿ 
ਸਨੀਯਹ ਮਨ ਲਾਇ । ੜੁਮਹਿ ਉਚਿਤ ਸੁਧਿ. ਲਿਖਿਬੇ ਗੁਰੁ ਕੌ ਖੜੀ 
ਪੰਤਿਤ,ਨ ਭਗਭਿ ਨ,ਭਾ। ਧਨ ਮਦ ਤੇ ਅੰਧਾ ਬਝ ਦੁਰਮਤਿ ਤੁਮ ਅੱਧ 
ਨਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲਯਾਇ। ਕਰੇ ਅਰੋਪਨਿ ਦੋਸ਼ ਮੂਦ ਸਤਿ ਅਮਨ “ਅੱ 
ਜਾਨਿ ਅਧਿਕਾਇ”॥ ੧੭॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਸਭਿ ਸਹੇ ਨ ਕੈਂਸੇ ਮਸਲਤਿ 
ਕਰਿਕ ਭਏ ਇਕੌਤ । “ਛਪਿਕੈ ਲਿਖਹੁ, ਨ ਸੁਨਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਸ, 
ਇਹਾਂ ਭਯੋ ਬਿਰਤੌਤ? । ਲਗੇ ਲਿਖਨਿ ਅਰਦਾਸ ਆਪਨ #ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵੌਤ ! । ਉਪਕਾਰੀ. ਜਗ ਤਾਰਨ ਸਸਰਥਬ ਹਰਿ ਅਵਤਾਰ 
ਸਹਾਇਕ ਸੈਤ ॥ ੧੮ ॥ ਲਿਖਤੁਮ” ਸਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਸਤਿਗਰ 

_ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸਿ । ਸ਼ਾਹਿ ਦਿਵਾਨ ਸਤਾ ਕੋ ਨਾਤਾ ਭੇਜਯੋ ਅਰੇ 
ਤੁਮਾਰੇ ਪਾਸਿਆਪ ਹੈਕਾਰੀ ਬਨਯੋ ਚੁਬਾਰਾ ਤੁਮਹਿ ਕਹੋ ਮੋਰੀ ਸੈਕਾਸ। 

ਰੀ 94 
ਪੁਰਿ ਆਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਸੰਧ ਸ/<ਗਤ ਕੋ ਦੀਨਿ ਸੁਨਾਇ॥੨੧॥ਜਥਿ ਝੇ ਤੇ ਪ੍ਥਮ 

"ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਈੀ। “ਬਦ ਦ ਮੀ (ਦੰ) ਜਿਲਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤੀ ਨਾਸ਼ (ਹੈ 
ਗਈ ਹੈ) । “ਕਿੱਸੇ ਪੂੰਕਾਰ । “ਲਿਖਦੀ ਹੈ । “ਸਦਰਸ਼ । $ਸਲਾਹ । “ਭਾਵ--ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਚੈਦੂ ਦੀ) ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ । ਦਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ੯ਨਹੀਂ 
ਚੰਗਿਆਈ ਕੋਈ ਦੇਖੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੪੧ ) ਗਾਸਿ ੪ / ਐੱਸ ੪, 
ਦਲ =ਰ ਸਖ=======ਲ= -ਲ====ਤ=ਲ=ੀੀ= ਕਲ, = 

ਆਨਿ ਸੁਧਿ ਦੀਨਿਸ ਤਬਿ ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾਂ ਸੁਖ ਮਾਨਿ । ਨਿਤਪਤਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ 
ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੀ ਸਤ ਕੋ ਪਹਿਰਾਵਹਿ ਰਚਿ ਠਾਨਿ।ਮਕਤ: ਮਾਲਬਿਸਾਠਲ 
ਗਰੇ ਮਹਿ ਕੌਚਨ ਜਰੇ ਜਵਾਹਰਿ ਜਾਠਿ । ਅੰਗਦਾ' ਮਹਿੰ ਹੀਰੇ ਬਹ 
ਮੋਲੇ ਨਵਰਤਨੇ ਦਮਕਤਿ ਦਤਿ ਖਾਨਿ ॥੨੨॥ ਛਾਪ ਛਲਾਯਨਿ ਕੰਚਨ 
ਕੇ ਬਹੁ ਖਚੇ ਰਤਨ ਸਦਰ ਕਰ ਮਾਂਹਿ । ਅੰਕ ਬਿਠਾਇ ਬਦਨ ਕੋ ਦੇਖਤਿ 
ਭਰਤ ਦਲਾਰ ਮੋਦ ਉਪਜ।ਹ । ਰਲੀਆਂ” ਕਰਹਿ ਨਵੀ ਨਿਤ ਬਹਤੀ 
ੜ੍ਰਿਯਾ ਵਧਾਈ ਆਵਤਿ ਪ੍ਰਾਹਿੰ'। ਦੇਤਿ ਆਸ਼ਿਖਾ “ਨੰਦਨ ਤੇਰੋ ਜਗੁ ਜੁਗ 
ਜੀਵਹੁ ਦਖ ਕਬਿ ਨਾਂਹਿ॥੨੩॥ਚੈਦੂ ਸੁਤਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ“ਕਬਿ ਆਵੇ- 
ਦਿਜਬਰ ਇਸ ਥਾਇੰ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਪਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਖੀ ਰੀ ਜਬਿ ਮੇਰੋ 
ਸੁਤ ਤਿਲਕ ਕਢਾਇ।ਉਤਸਵ ਰਚੋਂ ਅਨੇਕ ਬਿਧਨਿ ਕੇ ਢੋਲਕ ਬਜਹਿ, 
ਨਾਗਰੀ" ਗਾਇ । ਜਗ ਗੁਰੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਨਨਿ ਕਰਿ ਹੈਂ, ਮਚਹਿ ਕੁਲਾ- 
ਹਲ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ॥੨੪॥ਦੋਹਰਾ।/ਆਜ ਕਾਲ ਦਿਜ ਅਗ ਹੈ,ਉਤਸਵ 
ਰਚਹਿੰ ਥਿਸਾਲ।ਇਮ ਸਖੀਅਨਿ ਮਹਿੰ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਗੈਗਾ ਚਹੈ ਉਤਾਲ॥ 
੨੫॥ ਸ੍ਰੈਯਾ &੮॥ ਦਿਜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਇ ਸੁਧਾਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਕੈ 
ਕਹਿ ਦੀਨਿ । “ਗਮਨਹੁ ਦਾਸ ਜਥੋਚਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਹ ਭਲੋ ਜੈਸੇ ਚਿਤ 
ਚੀਨਿ । ਮੋਦਕ ਆਦਿਕ ਦਿਹੁ ਪਕਵਾਨਾਂ ਸੁਖਮ ਚਾਵਰ ਪਿਰਤ ਮਲ 
ਹੀਨਿਨਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਧੀਕ ਦਏ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆਸਤਰਨਿ ਸੋ' ਛਾਦਨਿ ਕੀਨਿ॥ 
੨੬॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਖਰੇ ਕਰੇ ਢਿਗ ਦਾਸ ਗਨ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਰਿਵਾਈ 
ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਖਿ ਲੌਕਿਕ ਬਿਵਹਾਰਿ ॥ ੨੭ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਘੂਕ ਬਾਸ ਨਰਕ ਕੇ ਅੀਕ' ਕਰਤ ਕਰ ਹੀ ਅੰ 91 

੪. [ਸਗਾਈ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ 
ਦੋਹਰਾ॥ ਗਮਨੀ ਸੁਧਿ ਰੀਗਾਂ ਨਿਕਟ “ਲਾਗੀ ਸੋ ਅਬਿ ਆਇ। ਸ਼ੀੀ ਜਗ 
ਗੁਰ ਸੋ ਬਝਿ ਕੇ ਉਤਸਵ ਕੀਨਿ ਸੁਹਾਦ ॥੧॥ ਝੌਪਈ॥ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਗਣਿ 
ਬ੍ਰੰਦ ਹਕਾਰੀਬਸਨ ਬਿਕੂਖਨ ਸਦਰ ਧਾਰੀ।ਮੰਗਲ ਮੂਲ ਧਰਾਯੋ ਢੋਲਿ। 
ਬਾਜਨਿ ਲਗਜੋ ਗਾਇ ਸੰਠ ਬੋਲਿ॥੨॥ਲਘ ਨਿ ਸ਼ਾਨ ਅਰ ਬਜੀ ਠਵੀਰੈ') 
ਪਹਿਰੈਂ ਚੀਰ ਨਵੀਨ ਸਰੀਰੈਂ। ਕੋਕਿਲ ਕੈਠੀ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਟੋਲੀ। ਉਮਗ 

੧ਬੁਹੇਂਦੇ । "ਖੁਸ਼ੀਆਂ । “ਆਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਲ । “(ਮਾਤਾ) ਉਭੀਕਦੀ ਹੇ । “ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । 
“ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਢੀਸ਼ਾਂ, ਪੂੜੀਆਂ ਆਦਿਕ । “ਤਤੀਆਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਠ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੪੨) ਰਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ ੪. 

ਅਲੈਦ ਬਧਾਈ ਬੋਲੀ॥੩॥ਮਾਨਿ ਸੌ ਗੁਨੀ ਸੀਸ ਚਢਾਵਤਿ। ਰੰਗਾ ਅਨੰਦ 
_ਕਹਜੋ ਨਹਿ ਜਾਵਤਿ।ਬਾਦਿਤ ਬਜਤਿ ਹਰਖ ਭਰਪੂਰਾ। ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਉਤ- 
ਸਵ ਹੋਵਤਿ ਰੂਰਾ॥੪॥ਸੁਖਮ ਬਸਨ ਕੁਸੁੰਭੀ ਬਰਨ।ਪਹਿਰਨਿ ਕਰੇਰ੍ਹਾਂਚਰ 
_ਆਭਰਨ'।ਮਧੁਰ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੈਪਕ ਬਰਨੀ'। ਗਾਰੀ ਦੇਤਿ ਮਿਲੀ ਗਨ 
ਤਰੁਨੀ॥੫॥ਪੂਰਨ ਭਵਨਕਭਜਯੋ ਮੁਦ ਠਾਨਤਿ।ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੌ ਗੌਗਾ ਸਨਮਾ- 

ਨਤਿ।ਮ੍ਰਦਿਲ ਗਿਰਾ ਤੇ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਵਤਿ।ਉਮਗਉਮਗ ਸਗਰੀ ਤ੍ਰਿਯ 
ਗਾਵਤਿ॥੬॥ਕਹੈਂ ਬ੍ਰੰਦ ਨਰ ਨਾਰੀ ਐਸੇ। “ਬਿਤਹਿ ਜਾਂਮਨੀ ਤੁਰਨ ਕੈਸੇ 
ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਕੇ ਉਤਸਵ ਨਾਨਾ। ਮੰਗਲ ਕੌਤਿਕ ਪਿਖਹਿੰ ਮਹਾਨਾਂ।੭॥ ਸਭਿ 
ਤੇ ਹੈਂ ਬਡਿਭਾਗ ਹਮਾਗੇ।ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੈਦ ਨਿਹਾਰੇ।ਸ਼ਾਦੀ ਕੋ" ਨਿਕ- 
ਆਵਹਿ ਲਾ । ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਹੋਇ ਹਮ ਨੀਕਾ? ॥੮॥ ਲੈਨਿਹਾਰ ਤ੍ਰਿਯ 
ਆਵੜਿ ਕੋਈ । ਹਰਖ ਧ੍ਰਤਿ ਰੀਗਾ ਧਨ ਦੇਈ । ਕਿਸਦੂੰ ਬਸਨ ਦੇਤਿ 
ਹਿਤ ਧਗੈਕਿਸੈ ਥਿਕੁਖਨ ਦੈਬੋ ਕਰੈ॥੯॥ਕਿਸਹੁੰ ਦੇਤਿ ਅਧਿਕ ਮਿਸ਼ਟਾਨ। 
ਕਿਹ ਸੋਂ ਮਾਧੁਰ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨ । ਭਈ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਾਦੀ ਜਗ ਗੁਰ ਕੇ।ਦੇਤਿ 
ਚੌਗਨੋ ਧਨ ਮੁਦਿ ਕਰਿ ਕੰ॥੧੦॥ ਬਾਦਤਿ ਕੇਰਿ ਬਜਾਵਨ ਹਾਰੇ । ਅਪਰ 
ਕਿਤੇ ਜੋ ਜਾਚਿਕ ਦ੍ਰਾਰੇ । ਡੂਮ ਭਾਟ ਜੁਤਿ ਦੇਖਿ ਸਰਬ ਕੌ। ਲੇੜਿ ਬਧਾਈ 
ਦੇਤਿ ਦਰਬ ਕ॥੧੧॥ਦੀਪਮਾਲ ਤਿਸਕਾਲ ਬਿਸਾਲਾ । ਹੋਤਿ ਭਈ ਸਭਿ 
ਬਾਨ ਉਜਾਲਾ।ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਗਪੁਰਿ ਅਰੁ ਬਿਪਨੀ” ਕੇ ਬਲ 
ਸਦਰ॥੧੨॥ਜਨ ਉਤਸਵ ਧਰਿ ਕਰਿ ਨਿਜ ਰੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਆਇ 

ਰ ਅਨੂਪ । ਮੰਗਲ ਰੀਤਿ ਜਿਤਿਕ ਜਗ ਅਹੈ । ਸਭਿ ਹੀ ਕਰੀ ਜਥਾ ਬਿਧ 
_ ਕਹੈ ੫॥੨੩॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਕੈ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਗੁਰੁ ਘਰ ਮੰਗਲ ਤੇ ਮੁਦ 

ਧਾਰੀ/ਨਾਨਾ ਗੀਤਨਿ ਗਾਇ ਸਨਾਵੈਂ।ਗਾਰੀ ਦੇਤਿ ਅਧਿਕ ਮਨ ਭਾਵੇਂ॥ 

“ਗਹਿਣੇ । “ਚਬੇ ਵਤ ਰਗ ਵਾਲੀਆਂ । “ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਾਵ ਮੰਗਣੀ ਦਾ । “ਮੰਡੀ ਭਾਵ ਬਜਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ। 
“ਜਿਵੇ ਵਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ । (ਅ)ਬਾਬਾ ਬੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਹੀ । ਸਂਪ-ਬਰਨ। _ 

1 ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ “ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆੰ” ਕਵੀ 
੪ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਨਹੀਂ 

ਕਵਚ ਸਕ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਹੂ ਗ੍ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 
"ਦਗਤੰਘਲੰਨ' ਸਖੀ ਅਨੰਦੁ ਗਾਵੇ? 'ਆਨਾਂ “੫ ॥ ਅਰਥਾਤ _ਰਾਰਬਾਨੀ ਘਰ ਵਿਚ 
ਸਖੀਆਂ ਰਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੂੜਮਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੨੨੪੩) ਫਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ ੪. 

_ ੧੪॥ ਅਰਧ ਰਾਤਿ ਲਗਿ ਗਾਵਤਿ ਰਹੀ । ਪ੍ਰਾਤ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਨਿੰਦਾ ਲਹੀ । 

ਕੋ ਹਰਖਤਿ ਬਹੁ ਸੁਪਤਜੋ ਨਾਂਹੀ । ਦੇਖਹਿੰ ਉਤਸਵ ਮੁਦ ਉਰ ਮਾਂਹੀ ॥ 

੧੫॥ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਜਾਗੇ । ਕ੍ਰਿਯਾ ਸੌਚ ਸਭਿ ਕਰਿਬੇ ਲਾਗੇ। ਸ੍ਰੀ 
ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਕੌ ਇਸ਼ਨਾਨ।ਫਰਸ਼ ਵਨਸ"ਕਏ ਸਵਧਾਨ॥੧੬॥ ਗਾਵਤ 
ਰਾਗੀ ਆਸਾਵਾਰ । ਰਾਗਰਾਂਗਨੀ ਸ਼ਬਦ ਮਝਾਰ । ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਿਮਰ 
ਬਿਸਾਲ।ਸੁਖਦਾਯਕ ਗਾਯਕ ਸਭਿ ਕਾਲਾ॥੧੭॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੀਚ ਬਿਰਾਂ- 
ਜੇ ਜਾਇ। ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਸਰੂਪ ਦਿਖਲਾਇ । ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਅੰਧਿਕ ਫਲ 
ਦੀਨਿਸਿ । ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਲਾਭ ਸਿਖ ਲੀਨਿਸ” ॥ ੧੮॥ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਲ 

ਕਿਰਤਨ ਹੋਯੋਮਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਗੁਰੁ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿਵਸ ਚਢੇ ਦਿਜਬਰ 
ਕਹਿ ਸੋਇ/ਲੇਹੁ ਬੁਲਾਇ ਜੋਤਕੀ" ਜੋਇ ॥ ੧੯॥ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਮਹੂਰਤ 
ਆਛੋ। ਤਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਪੁਛਬੋਬਾਂਛੋਂ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬਿ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤਿ” । 

੧ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਬਾੜ । “ਸਿੱਘੰ ਨੇ ਲਿਆ । “ਜੋਤਸ਼ੀ । “ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਹੇ । 

“ਕਵਿ ਜੀ ਦ ਸਮੇਂ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਘੰ ਦੇ ਵੇਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ 

ਬਾਹਮਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਿੱਤ ਵਾਰ ਲਗਨ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਮੁੜ ਵਿਛਾ ਰਹੇ 

ਸਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਮਨ੍ਰਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਪੋਲੇ ਜਹੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਚਾਰ ਹੈ' 

ਕਹਿਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਦੇ ਇ੍ਿਤੀ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੀ 

ਪਵਿਰਤ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ _'ਦੀ ਦੇ 

ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਕਲਤ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਬਾਂਣੀ ਦੇ 

ਬੋਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਕੰਦੇ ਲਗਨਾਂ ਮਹੂਰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ _ਵਿਚ ਫਸਦੇ; 

ਅਰ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਧੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਾਂ_ ਦੇਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ੍੍ਥ 

ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ:-ਸਗਨ ਅਪਸਗੁਨ ਤਿਸ ਕਉ ਲਗਹਿ ਜਿਸੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥ [ਆਸਾਂ ਮ: ੫] 

ਪੁਨਾ:-“ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਸਉਣ ਸੰਜੋਗ” (੪ % ੫) ' ਪੁਨਾ/-ਪੁਠੂ ਹਮਾਹੇ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਉਣ ॥ [੩ % ੫) 
ਜਾਲਉ ਐਸੀ ਰੀਤਿ ਜਿਤੁ ਮੈ ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰੇ (ਚ ਦਰ ਆ ੫ ॥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ “ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤਿ” 'ਾਂ # 4 ॥ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਲੋਕਾ ਰੀਤਿ ਆਪ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੀ ਫੋਰ ਕਿਮੇ ਹੇਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ 

`ਨਹੀਂ_ਹੈ। ਕੁੜਮਾਈ ਦੇ ਢਾਉ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਰੀਗਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਉਹ ਬੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆੰ ਸਿਖ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਪਤਿਬ੍ਤ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤਿ, ਲੈਗਰ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਉ ਮਲ੍ਹਾਰ਼ ਕਿਸੇ 

ਆਤਮ ਫੈਗ ਤੇ ਰਸਾਂ ਵਾਠ ਪਦੇ ਸਨ ਨਾਕਿ ਦਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਰਾਤੀ ਦ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੪੪ ) ਰਾਸਿ ੪ । ਅੱਸ ੪. 
ਤਦ -=- ਤਾ ਦਲਾਲ ਤਦ ਲਅਲ. ...._ 

ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਤੇ ਕਰਿ ਆਨੰਦ ਚੀਤਿ ॥੨੦॥ ਤਤਛਿਨ ਗਨਕ ਹਕਾਰਨਿ 
ਕੀਨ।ਜੋਤਿਸ਼ਬਿਥੈ ਬਿਲੇਂਦ ਪ੍ਰਬੀਨ।ਚਾਵਰ ਬਾਠ "ਪੂਰਿ ਕਰਿ ਸਾਰੋ। ਪੁਨ 
ਤਿਸ ਬਿਖੇ ਦਰਬ ਕਿਛਡਾਰੋ।੨੧॥ਪਰਿ ਦਿਜ ਆਗੈ ਬੁਬਨਿ ਕੀਨਾ।ਪਿਖੋ 
ਮੁਹੂਰਤ ਦੋਸ਼ ਬਿਹੀਨਾ । ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਕੀ ਹੋਇ ਸਗਾਈ । ਲਾਗੀ ਬੈਠੇ 
ਆਇ 'ਇਥਾਈਂ॥੨੨॥ਸਨਤਿ ਗਠਕ ਹਰਖ/ਇ (ਬਚਾਰਾਂ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸਭਿ ਕੁਛ ਤੁਮ ਧਾਰਾਂ। ਦਿਵਸ ਆਜ ਕੋ ਉੱਤਮ ਲਹੈ”। ਅਗਹਨ ਸੁਦੀ 
ਸਪਤਮੀ ਅਹੈਂ॥੨੩॥ ਸਪਤ ਘਰੀ ਦਿਨ ਜਬਿ ਚਢਿ ਆਵੈਉ'ਤਮ ਸਮੋ 
ਲਗਨ“ ਤਬਿ ਪਾਵੇਂ।ਸੁਨਿ ਸੰਤਗੁਰ ਤਬਿ ਦਾਸ ਪਠਾਏ।ਸਕਲ ਸਮੱਗ੍ਰੀ 
ਤੁਰਨ ਲਯਾਂਏ ॥੨੪॥ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਬੁਲਾਯੋ । ਸਨਮਾਨਤਿ ਨਿਜ 
ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਯੋ । ਸਮੈ ਉਚਿਤ ਬੋਲੀਤ ਮੁਸਕਾਵਤਿ । ਕਲ ਕੀ ਰੀਤਿ 
ਬਿਲੱਦ ਬਤਾਵਤਿ॥੨੫॥ਪੁਰਿ ਕੇ ਪੈਂਚ ਹਕਾਰਨਿ ਕੀਨੇ।ਦਿਜਬਰ ਅਪਰ” 
ਬੁਲਾਇ ਪ੍ਰਬੀਨੇ । ਪੁਨਿ ਬਜਾਰ ਤੇ ਬਣਕ" ਬੁਲਾਏ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਟੋਲਿ 
ਸਕਲ ਚਲਿਆਏ॥੨੬॥ਸਾਲੋ ਅਰ ਬੁੱਢਾਕਲਿਆਨ। ਉੱਮਰਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ 
ਦਿਵਾਨ। ਹੁਤੇ ਮਸੈਦ ਬਿਲੀਦ ਸੁ ਬਿੰਦ । ਆਇ ਬੈਦਨਾ ਕਰਿ ਕਰ ਬੈਦਿ 
॥੨੭॥ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਸੁਨਿਸਨਿ ਸਮੁਦਾਇ।ਲਗੀਸਭਾ ਸਭਿ ਰਹੀ ਸਹਾਇ 
ਨੌਬਤ ਬਾਜਤਿ ਅਨੰਦ ਉਪਾਵਤਿ।ਮੰਗਲ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾਵਤਿ' ਗਾਵਤਿ॥ 
੨੮॥ ਬਜਹ ਨਵੀਰੀ"” ਨਾਦ ਉਠਾਵੈਂ । ਠਾਂਢੇ ਭਾਟ ਕਬਿੱਤ ਸੁਨਾਵੈ।ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਬਿਚ ਸਭ” ਬਿਰਾਜੇ । ਜਿਮ ਉਡਗਨਿ ਮਹਿ ਨਿਸਪਤਿ ਸਾਜੇ ॥ 
੨੯॥ ਚ਼ਮਰ ਢਰਤਿ ਹੈ ਬਾਰੇਬਰੀਲੇ ਜਨੁ ਬਿਸਦ ਮਰਾਲ ਉਝਾਰੀ। ਸੇਤ 
ਬਸਤ ਸਤਿਗੁਰ ਗਰ ਪਾਏ । ਮਨੋ ਸਮੇਟ ਚੈਦਿਕਾ ਲਜਾਏ'॥੩੦॥ਸ਼ਾਂਤਿ 
ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਧੀਗਬਦਨ ਪ੍ਰਵੁੱਲਿਤਿਗੁਨੀਗਹੀਗ ਪਠਯੋ ਦਾਸਤਬਿਂ 
“ਦਿਜ ਪਹਿ ਜਾਵੋ' । ਸਮੋਂ ਨੀਕ ਅਬਿ ਲੋ ਕਰਿ ਆਵੋ॥੩੧॥ ਗਕਾਨਵਾਨ 
ਸਿਖ ਸਭਾ ਮੜਾਰੇ।ਚਹੁੰਦ।ਸ਼ ਮੰਹਿ ਗੁਰੁ ਕੇ ਪਰਵਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਮੰਹਿ 
ਬ੍ਹਮਾ ਜੈਸੇਸੁਰਗਨ ਸਹਤ ਬਿਰਾਜਹਿ ਤੋ੧॥੩੨॥ਨਾਰ ਨਾਗਰੀ ਕੋਕਿਲ 
ਬੈਨੀਗਾਵਹਿੰ ਗੀਤਿ ਪੂਵੁੱਲਿਤਿ ਨੰਨੀ।ਇਕ ਬੈਠੀ ਢਿਗ ਢੋਲ ਬਜਾਵੈਂ । 

“ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਬਾਲ । `ਦਾ ਬਾਲ । “ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਰਚਿਆ । ਹੈ । ।ਤੋਜਾਣੀਦਾ ਹੈ । “ਮੱਘਰ ਸਪਤਮੀ 
ਰਨ ਮਦ. ਐੰਕਲ ਵੀ ?' ਅਤ ਵਿਚੇ ਐਲ! 'ਆ, ਦਬਾਣੀਏਂ ਭਾਵ ਵਿਹਾਰੀ ਲੋਕ। 
“'ਗਵ ਐਡੱਦਾ ਨ ਗਾ ੧੧” ਚਾਂਦਨੀ ਸਮੇਵ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨੈ । _ਪਾ:-ਬਬ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸ਼ਰਜ। ___ (੨੨੪੫) _ਗਾਸਿ ੪ । ਅੱਸੂ ੪, 

ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਸਨਾਇ ਸਨਾਵੇ ਸਨਾਵੈ#॥੩੩॥ਇਕਿ ; ਨਾਚਤਿ ਹੈਂ ਪਾਇ ਭਵਾਲ। 

ਬਿਹਸਿ ਬਜਾਵਤਿ ਹੈਂ ਇਕ ਤਾਲੀ" । ਰਣ ਰੁਣਾਟ ਭੂਖਨ ਝ੍ਨਕਾਰੇ । 

ਭਰੀ ਹਰਖ ਨਿਜ ਅੰਗ ਉਸਾਰੈ“॥੩੪॥ਇਮ ਘਰ ਵਹਿਰ ਅਨੰਦਬਿਸਾਲਾ 
। ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਢਿਗ ਜਾਲਾ । ਬੈਠੇ ਕਿਤਿਕ ਭੀਰ ਬਤ ਹੋਈ । 

ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਖਰੇ ਭਏ ਥਿਰ ਕੋਈ॥੩੫॥ਸਭਿ ਹੀ ਕਰਤਿ ਮਨੋਰਬ ਜੀਕਾ। 
ਹੇਰਹਿੰ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਹਇ ਟੀਕ।ਬਾਸਨਿ ਭਰੇ ਮੋਦਕ/ਨ ਕੇਰੇ ਲਯਾਇ 

ਲਕਾਇ ਕਰਿ ਧਰਹਿ ਘਨੇਰੇ॥੩੬॥ਅਸ ਉਤਸਵ ਹੋਵਤਿ ਸਮੁਦਾਏਦਿਜ 
ਨਾਉ ਤਿਸ ਬਲ ਚਲਿ ਆਏ।ਦੇਖਿ ਸਭਾ ਕੌ ਹਰਖ ਧਰੈਤੇ।ਆਸ਼ਿਖਬਾਦ" 
ਬਿਲੰਦ ਭਨੰ੩॥੩੭॥ਸ਼੍ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇਖਿ।ਬੈਠਾਰੇ ਸਨਮਾਨ 
ਵਿਸ਼ੇਖਿਪੂਰਜੋ ਚੌਂਕ ਗਣਕ ਨੇ ਤਬੈ।ਗਣਪਤਿ ਗ੍ਰਹ ਬਾਪਨਿ ਕਾਰ ਸਬੈ] 
॥੩੮॥ਚਦਨ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਮੰਗਵਾਇ।ਸਭਿ ਮਹਿ ਗੁਰੁ ਢਿਗਿ ਦਈਡਸਾਇ। 

_ਲੈਂਕਿਕ ਬੈਦਕ ਗੰਤਿ ਬਡੇਰੀ]। ਦਿਜਿ ਕਹਿ ਕਰਿਵਾਇਸਿ ਤਿਸ 

"ਤਾੜੀਆਂ । “ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਰਹ ਦੇ। “ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ । 
#ਤੁੰਮਣੀਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਜਾਣੇ ਬੀ ਕਵਿ ਜੀ ਅਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ 

ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਢ ਖਜਾਲ ਕਰ ਹਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਸਮਾੰ 
ਹੇਰ ਸੀ ਤੇ ਤਦੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਸ ਨ। ਇਹ ਬਖ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਖ 

` ਰਜ ਵਿਚ ਅਨਤ ੈ ਤਂ ਦੋ ਪਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇ' ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਚਾਰ ਸੀ; ਇਸੇ ਲਈ 
ਪੌੜੀਆਂ ਅਦਿ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਤੇ ਪੂਚਾਰਦੇ ਸਨ । 

1 ਗੁਨ ਜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨਗੇ । ਉਹ ਹੋਰਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਸੇ ਕਰਦੇ ਯਥਾ: -“ਬੀਜਉ ਸੁਥੈ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹੈ ਦੁਲੀਚਾ ਪਾਇ! ॥ ਪੁਨਨ- (ਏਕੋ ਜਪਿ ਏਕੋ 
ਸਾਲਾਹਿ? ॥ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਨੇਸ਼ ਬਾਪਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਵਿ ਉਕਤੀ ਮਾਤਰ ਹੈ । ਤਬਾ 
“ਏਕ ਨਾਮ ਕੋ ਬੀਓ ਪੁਜਾਰੀ! ॥ ਪੁਨਾ:-“ਨਾਨਕ ਪੁਜੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇਵਾ” ॥ ਪੁਨਾ:- -“ਸੌਨ ਸਭੇ 
ਸ਼ੁਭ ਦਾਰ ਨਿਛੇਤ੍ਰਨਿ ਨੇ ਗਰੋਹ ਆਨਿਕੈ _ਕੀਨਿ ਨਮੋ।? 5:੩% ੪ ੪੧੨੩) ਜਦ ਛੇਵੇਂ 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇ ਸਿੰਘਾ ਵਾਂਗ ਨਛਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਨੇਂ ਗੂਹਾਂ ਨੇ ਆਕੇ ਮੱਬਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਤਾ 
ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਓਹ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਨ ਵਾਲੈ ਪੂਜਾਯੋਗ ਕੀਕੂੰ ਹੋਗਏ ਤਾੱਤੇ ਏਹ ਲੇਖ ਜਾਂ 
ਆਖੇਪਕ ਹਨ ਯਾ ਕਛਿ ਜੀ ਤੇ ਅਦਾ ਦੂਤ ਲਿਖਵਾਏ ਹਨ, ਹਰ ਹਾਣ 
ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਅਠਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਲ । ੨ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਐਕ ੨੦ ਢੀ ਹੇਠਲੀ ਟਰਕ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੨੨੪੬) ਰਾਸਿ ੪। ਐਸੂ ੫. 

ਬੇਰੀ॥੩੯॥ਦੋਹਰਾ॥ “ਕਰਿਹੁ ਹਕਾਰਨਿ ਇਹ ਸਮੈਂ' ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੈਦ। 
ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਦਿਜ ਗਣਕ ਤਬਿ ਪਠਯੋ ਦਾਸ ਮਤਿਵੇਦ॥੪੦॥ਬਸਨ 
ਬਿਭੂਖਨ ਪਹਿਰਤੇ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਜਿਸ ਥਾਂਨ । ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਕਰਿ ਕਹਤਿ 
ਭਾ “ਚਲਹੁ ਆਪਿ ਸੁਖਦਾਨਿ ! ॥ ੪੧ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 
ਚਤਰਬ ਰਾਮੇ “ਸਗਾਈ ਕੋ ਪੁਮੈਗ ਨਾਮ ਚਤੁਰਬੋ ਅੰਸੁ ॥ ੪ ॥ 

੫. [ਮੈਰਤਿ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੁੱਜੀ । ਸਗਾਈ ਮੌੜ ਦਿੱਤੀ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ਰੀਗਾ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਕਰਿ ਨੌਦਨ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ । ਬਸਨ ਬਿਕੂਖਨ 
ਮੋਲ ਬਹੁ ਪਹਿਰਾਵਤਿ ਸੁਖਕੌ ਦ॥੧॥ਸ੍ੈਯਾੈਦਸੂਖਮ ਬਸਤ ਗਰੇ ਮੈਂ ਜਾਮਾ 
ਜਿਸਕੇ ਬੀਚ ਦਿਪਤਿ ਤਨ ਢਾਂਰ । ਚੀਰ ਰਕਤ ਸਹਾਵਤਿ ਸਿਰ ਘਰ 
ਜ਼ਰੀਦਾਰਹੈ ਸ਼ੋਕ ਅਪਾਰਾਂ।ਪਰਜੋ ਸਿਕੌਂਧਨਿ ਪਰ ਦੁਕੂਲ' ਸ਼ੁਭ ਦਮਕਤਿ 
ਗੋਟਾ ਜਤਿ ਬਿਸਤਾਰੁ । ਹੀਰੇ ਚੀਰੇ ਕੋਰਦਾਰ ਬਰ ਜਰੇ ਜਵਾਹਰਿ ਜਿਗਾ 
ਮਝਾਰ ॥ ੨॥ ਕੰਡਲ ਡੋਲ ਕਪੋਲਨਿ ਉਪਰ ਮੁਕਤ' ਗੋਲਿ ਜਿ ਮੋਲਿ 
ਬਿਸਾਲ । ਤਿਮ ਮੋਤਨਿ ਕੀ ਮਾਲ ਗਰੇ ਮਹਿ ਉੱ “ਜਲ ਦਮਕਤਿ ਹੈ ਦਤਿ 
ਜਾਲ । ਕੈਚਨ ਕੇ ਅੰਗਦ ਅਰੁ ਕੰਕਨ ਜ਼ੇਬ ਜਬਰ ਤੇ ਜਟਤਿ ਉਜਾਲ । 
ਛਾਪ ਛਲਾਯਨਿ ਤੇ ਛਬਿ ਛਾਕਤ” ਸਰਬ ਸਰਾਹਤਿ ਹੇਰਤਿ ਬਾਲ" ॥੩॥ 
ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਲੇ ਜਨਨੀ ਅੰਜਨ ਆਂਜੇ” ਕਮਲ ਪੱਤ੍ਰ ਸਮ ਨੌਨ ।ਰਾਈ 

_ ਲਵਨ ਵਾਰਤੀ ਊਪਰ ਡਰਤਿ ਰਿਦੇ ਕਿਸਡੀਠ ਲਗੇ ਗੈ ਨਪਿਖਤ ਨਵ 

੧ਦਪੇਟਾ । “ਵਬ ਰਹੀ ਹੈ । ਤੈਬਾਲ਼ਕ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਸਲਾਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਸਾਰੇਂ । “ਸੁਰਮਾਂ ਪਾਇਆ । “੫:-ਜੁਗ ਛੋਰ ਉਦਾਰ । 

7 ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਨਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਗ ਪੂਰੇ ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰੀਗਾ ਜੀ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਸੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ 
ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਟਹਿਲਣਾਂ ਤੇ ਫੁਸ- 
ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਮਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆੰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ 
ਰੁਪਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਜ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਜਣ ਕਰਕੇ 
ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਤੇ ਬੇ-ਮਲੂਮੀ ਗਿਰਾਉ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਘਰਾੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੀ ਸੀ । ਅਸਲ ਜੋ ! 
ਗੁੰਦੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਓਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਰਾਮ ਨਾਮੁ 
ਜੇ ਜਨੁ ਜਪੈ ਅਨਦਿਨੁ ਸਦ ਜਾਹੈ ॥ 3ਤੁ ਮੰਤੁ ਨਹ ਜੋਹਈ ਤਿਤੁ ਢਖੁ ਨ ਲਾਗੇ? (ਇਭਾ: % ੫10 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 'ਦੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਮਾਤਾ. ਜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 

_ਫਪਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਰ ਸਕਦੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ।_____( ੨੨੪੭) ਰਾਸਿ ੪ । ਅਸੂ ੫. 

ਬਿਲੈਦ ਰਿਦੈ ਲਹਿ;ਇਮਿ ਸੁ ਜਾਇ” ਤ੍ਰਿਯ ਜੁਤ ਬਿਚ ਐਨ। ਕਰੇ ਸੈਗ 

ਦਾਸਨਿ ਲੋ ਗਮਨੇ ਜਹਾਂ ਸਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਦੈਨ ॥ ੪ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 

ਬਿਨ ਉਠੇ ਸਰਬ ਹੀ ਹੇਰਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ ਬੈਠਜੋ ਜਾਇ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ 

ਬੈਦਨ ਠਾਨਹਿੰ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਦੇਖਤਿ ਹਰਖਾਇ । ਪਿਤ ਕੋ ਨਮੇ ਕੀਨਿ 

ਭੇ ਠਾਂਢੇ ਦਿਜਬਰ ਨੇ ਕਹਿ ਲਏ ਬਿਠਾਇ । ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਸ਼ੋਭਤ ਇਮ 

ਲਖਿਯਤਿ ਸੁਰ ਸਮੁਦਾਇ ਸਹਤ ਸੁਰਰਾਇ ॥ ੫ ॥ ਰੂਪ ਬਿਲੌਕਾਤ 

ਦੇਤਿ ਆਸ਼ਿਖਾ “ਜਗ ਜੁਗ ਜਿਵਹ ਗੁਰੂ ਕੌ ਨੰਦ । ਇਹ ਉਤਸਵ ਹਮ 

ਹੇਰਨਿ ਕਰਿਹੈ' ਬਹੁਰ ਬਕਾਹ ਕੋ ਹੋਹਿ ਬਿਲੈਦ। ਸ਼ਾਹੁ ਦਿਵਾਨ ਧਨੀ ਹੁਇ 

ਅਤਿਸ਼ੈ, ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਘਰ ਧਨਵੈਦ । ਮੰਗਲ ਹੋਹਿੰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਸੁਖ 
ਲਹਿੰ ਭੁਯੋ ਮੈਲਿ ਸਮ ਕੋ ਅਬਿ ਦੈਦ'॥੬॥ਪਾਂਧੇ ਤਬਿਅਭਿਖੇਕ'ਕਰਾਯਹੁ 

ਪ੍ਰਬ ਗਨਪਤਿ ਕੌ ਕਰਿ ਮਾਨਿ।ਅਪਰ ਗ੍ਰਗੰਨ ਕੌ ਕਰਿ ਅਭਿ ਸੇਚਨਿ"! 

ਕੁਰੀ ਭੀਰ ਮਾਨਵ ਗਨ ਆਨਿ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੁਖ ਦਿਸ਼ਿ ਨਯਨ ਲਗਾਏ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਹਰਖ ਉਰ ਠਾਨਿ। ਕੌ ਬੈਠੇ ਕੋ ਖਰੇ ਤਹਾਂ ਮਿਲਿ ਨਰ 

ਰੇ ਅਨਗਨ ਥੋਰਿਯ ਬਾਨ॥੭॥ __ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੰਗਤ 

ਪਠਜੋ ਦੂਤ ਆਯੋ ਬਹੁ ਚਾਲ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪਹੂੰਚਜੋ ਹਾਥ 
ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਨੰਮ੍ਰੀ ਭਾਲ । “ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਹੈ ਮੈਂ _ਲਯਾਯਹ 
ਅਿ ਲੇਹ ਸੈਭਾਲਿ। ਹੋਇ ਇਕੰਤ ਬਿ੍ਤੌਤ ਲਖੀਜੈ ਪੁਨ ਕੀਜੀਹ ਜੇ 
ਕਾਜ ਬਿਸਾਲ ॥ ੮॥ ਤੁਰਨ ਹੇਰਹੁ, ਦੇਰਿ ਨ ਠਾਨਹੁ; ਸਗਨ ਬਾਤਿ 

ਕਰੀਅਹਿ ਪਸ਼ਚਾਤਿ। ਸਨਤਿ ਉਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿੰ; ਬੈਠਯੋ 

ਸਿੱਖ ਏਕ, ਸਭਿ ਗਜਾਤ“ਕੂਤ ਭਵਿੱਖਮਭਿ ਬਰਤਹਿ ਜਾਨਤ ਬੇਪਰਵਾਹੁ 

ਸਦਾ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤਿ। ਮਗਨ ਰਹੈ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਬਿਖੇ ਨਿਤ ਮਨ ਗੁਰੁ ਚਰਨ 

ਬਿਬੈ ਦਿਨ ਰਾਤਿ॥੯॥ਉਠਤਿ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਬੋਲਯੋ ਗੁਰੁ ਸੋਂ; “ਛਪੀ ਨ ਰਹੈ 

ਪਰਭੋਂ ਇਹ ਬਾਤਿ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੀਨ ਹੈਕਾਰਿ ਪਾਤਕੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸੁਤਾ ਨ ਲਿਹ 

ਹਿਤ ਭਾਤ।ਟੱਕਰ ਹਤਹਿਚੁਬਾਰੇ ਸੋਂ ਨਿਤ ਮੋਰੀ ਮਹਿੰਮਰਿ ਹੈ ਪਛੁੜਾਤਿ” 

। ਜਿਸੇ ਛਪਾਯਹੁ ਚਾਹਤਿ ਹੋ ਅਬਿ ਸੋ ਬਿਦਤਹਿ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਭਲਿ ਭਾਂਤ 
॥੧੦॥ ਕਕਰ ਕਕਤਿ ਕੀ ਸਮ ਪਾਪੀ” ਗਜਰਾਂਜਨਿ ਗੁਰੁ ਕਮੀ ਨ ਹੋਇ। 

ਗੇ ਇਕੋ ਜਿਹ ਦਾ ਮੈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । “ਪੂਜਨ ਕਰਾਯਾਂ । “ਮਨਾਕੇ । “ਪੂਜਨ । `ਜੇ ਸਭ 

ਜਾਣਦਾ ਸੀ । #ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਕੇ । “ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਂਡ ਪਾਪੀ ਕੂਕਦਾ ਹੈ । 
#ਪ:-ਸੋ ਜਇ। __1ਦੇਬੋ ਪਿਛਲੇ ਅਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੩੮ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਲਿਵ _ (੨੨੪੮) ___ ਰਾਸਿ੪।ਅੰਸ੫, 
ਸਾਕਤਿ ਸੈਗ ਨ ਬਨਿ ਹੈ ਤਮ ਸੋਂ, ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਤਯਾਗਹੁ ਸੋਇ” 
ਸੁਨਤਿ ਲੌਕ ਰਿਸ ਕਰਿ ਤਿਸ ਹਣਕਤਿ “ਤੂਸ਼ਨ ਰਹੋ ਕਹੁ ਨ ਬਚ 
ਕੋਇ। ਅਤਿ ਸ਼ਾਂਦੀ ਮਹਿ ਬਥਿਖ ਸਮ ਕਹਿਬੋ ਉੱਚਿਤ ਨ ਤਹਿ ਲੋਹੁ ਅਵਿ- 
ਲੌਇ!॥੧੧॥ਅੰਤਰਿ ਜਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਰਜਨ ਤਬਿ ਉਚੋ ਕਰਯੋ ਹਾਥ ਅਰਬਿੰਦ 
। ਧੀਰਜ ਧਰਹ ਕਰਹਿ ਹਮ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਗਾਵਹੁ ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ? । ਹੁਇ 
ਇਕੌਤ ਬਿਰਤੈਤ ਪਢਜੋ ਸਭਿ ਲਖੀ ਖੁਟਾਈ ਕੀਨਿ ਜੁਮੰਦ/“ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ 
ਕੌ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਨਹਿੰ ਨਾਂਤ ਲੀਜਹਿ ਜਗਬੈਦ ! ॥ ੧੨॥ ਪੱਠ ਅਰ- 
ਦਾਸ ਸਭ! ਮਹਿ ਆਂਏ ਹੇਰਿ ਉਠੇ ਮਾਨਵ ਸਮਦਾਇ । ਨਿਜ ਗਾਂਦੀ ਪਰ 
ਬੈਠਿ ਬਿਰਾਜੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਕਨਿ ਸੁਖਦਾਇ । ਮਹਾਂਦੇਵ ਆਦਿਕ ਸੋਂ 
ਬ੩ਯੋ “ਖੱਤ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈਕਾਰ ਬਧਾਇ । ਬੋਲ ਬਿਗਾਰ ਬਿਸਾਲ ਭਯੋ ਬਹੁ 
ਨਹਿੰ ਨਾਤੋਂ ਲੋਨੋ ਬਨਿਆਇ£? ॥੧੩॥ ਮਹਾਂਦੇਵ, ਬ੍ਰਿਧ', ਸਾਲ ਆਦਿਕ 
ਸਭਿਨਿ ਸਲਾਹ ਦਈ ਤਿਸ ਭਾਇ । “ਰਾਵਰ ਜਾਨਤਿ ਮੂਢ ਗੁਮਾਨੀ ਤਿਹ 
ਸਬੈਧ ਨੀਕੋ ਨ ਸੁਹਾਇ। ਗ੍ਰੇਹ ਅਭਿਖੇਕਤਿ ਬੋਲਯੋ ਪਾਂਧ#ਸੁੱਦਰ ਸਮੋ ਨ 

_ ਇਹ ਬਿਤ ਜਾਇ। ਤਿਲਕ ਕਰਾਵਹ ਅਬਿ ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੇ ਬਨਹਿ ਸਬੋਧ 
ਬਿਘਨ ਬਿਨਸਾਇ'॥੧੪॥ ਦਿਹ ਆਇਸ ਦਿਜ ਕਰਹਿ ਸਗੂਨ ਕੋ ਸਭਿ 
ਕੀ ਲਾਲਸ ਪੂਰੀ ਹੋਇ।ਭਏ ਬਿਰਖ” ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੋਲੋ“ਤਿਸਕੀ ਸਮਤਾ 
ਹਮੈਂ ਨ ਜੋਇ। ਲੈਬੌ ਉਚਿਤ ਨਹੀ' ਇਹ ਨਾਤਾ ਜਾਤਿ ਦਰਬ ਪੰਕਾਰੀ 
ਸੋਇ। ਉਚੋ ਬਨਜੋ ਚੁਬਾਰਾਂ ਮਦ ਤੇ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਦੁਖ ਦੇ ਸਭਿ ਕੋਇ ॥ 
੧੫॥ ਜੋ ਉਚੋ ਤਿਹ ਗਿਰਬੇ ਕੋ ਭਰ, ਪਰਹਿ ਗਾਜ ਜਰ ਰਹੈ ਨ ਜਾਇ" 
ਹਮ ਸਮ ਹਮ ਕੋ ਆਨਿ ਮਿਲਹਿ ਕੋ, ਬਨਹੁ ਚੁਬਾਂਰਾ ਭਾਲ ਭਨਾਇ” । 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੌ ਘਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਨਿ ਮਾਨੀ ਜਥਿਕਬਿਲਹੈਸਜਾਇ।ਨੰਮ੍ਰਿ 
ਹੋਇ ਨੰਮੁਨਿ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਹੈ,ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਰਸ ਗੰਹ,ਪ੍ਰਮੁਦਾਂਓਪਾਇ॥੧੬॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਿਰਾਂ ਜ੍ਰਾਲ” ਸੀ ਨਿਕਸੀ ਸਫਲ ਸਤੇਜ” ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥਿਸਾਲ । 
ਨਰ ਨਾਰਨਿ ਕੋ ਹਰਖ ਸੁ ਕਾਨਨ' ਸੁਨਤਿ ਦਿਯੋ ਇਕ ਛਿਨ ਮਹੰਜਾਲ 
। ਰਿਦੇ ਬਿਸਮ-ਇਹ ਭਈ ਕਹਾਂ ਗਤਿ ! ਕ੍ਯਾਂ ਕਰਤੇ ਕਯਾ ਬਰਤੀਚਾਂਲ,: __ 
ਕਮਲ ਬਾਟਿਕਾ'” ਹੁਤੇ ਲਗਾਵਤਿ ਉਦੈ ਕੌਟਕਾ ਬਿਗੇ ਸਡਾਲ `॥੧੭॥ 
੧ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ । "ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ̀ਬੇਪੁਢਾਹ । “ਬਿਜਲੀ ਪਿਆਂ ਉਹ ਸੜਨੋ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦ। 
(ਅ) ਉਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾਂ ਰਹੇਗੀ । “ਮੱਥਾ ਭਨਾਵੇ । “ਅਨੰਦ । "ਅਗਨੀ । "ਸਹਤ ਤੇਜ ਦੇ । ੯ਲਸ਼ੀ __ 

`ਰੂਧੀ ਬਨ । ”?ਕਮਲਾਂ ਢੀ ਬਗੀਦੀ । ""ਕੰਡਨਾਲੀ (ਬੁਟੀ) ਭਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਉੱਗ ਪਈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਚ ਪਤ੫ ਸੂਰਜ । (੨੨੪੯) ਫਾਸਿ ੪ । ਅੱਸੂ ੫. 
<< <<. -<<-=੬੨==-ਗਕ਼ਤ,ਪਤਸ=====ਦ ' “ ====ਰਲਾ-ਲ========-<===ਾ” 3 “ਤਤ ਸਗ 

ਉਗਵਨਿ ਲਗੀ ਅਨੰਦ ਬੇਲਿ ਇਹ ਕਿਸਗਜ ਨੇ ਮਰਦੀ” ਤਤਕਾਲ !- 
ਸਭਿ ਇਸਤਿਨਿ ਕੌ ਭਯੋ ਕੈਗ ਮਨ,ਤਜਿ ਗਾਵਨਿ ਚਹਿ ਸਨਯੋ ਉਤਾਲ। 
ਬਾਦਤ ਬਜਤਿ ਥਿਰੇ ਦਿਕ ਬਾਰੀ ਕੋ ਬੁਝਤਿ ਕੌ ਭਾਖਤਿ ਹਾਲ । “ਸ਼ਾਹ 
ਵਿਵਾਨ ਦਰ੫ ਕੋ ਉਰ ਧਾਰ ਗਰ ਲਘ”ਕਹਿ ਨਿਜ ਬਨਯੋ ਬਿਸਾਲ॥੨੮॥ 
ਅਬਿ ਸਧਿ ਪਾਇ ਬਿਰਖ ਗੁਰੁ ਹੋਏ,ਨਹਿੰ ਨਾਤਾ ਭਿਹ ਸੁਤਾ ਮਨੌਤਿ।ਰਹੇ 
ਬੈਠਿ ਲਾਂਗੀ ਚਿਤ ਬਿੰਤਾ ਇਮ ਕਸੁਤ” ਬਰਤਜੋ ਦੁਖਵੇਤਿ”। ਥਿਸਮੇ ਨਰ 
ਨਾਰੀ ਤਜਿ ਹਰਖਨਿ ਚੈਦੁ ਕੋ ਸਭਿ ਖੋਟ ਭਨੰਤਿ। “ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਗੁਰੂ 
ਸਮਟੱਥੈ ਇਨ ਕੀ ਸਮਤ' ਕਤੋਂ' ਚਹੈਤਿ ॥੧੯॥ ਗਰਬ ਕਹਾਂ ਇਨ ਆਗੈ 
ਤਿਸਿ ਕੋ, ਕਹੇ ਬਾਕ# ਸੁਖ ਦੁਖ ਨਰ ਪਾਇ । ਪਾਤਸ਼ਾਂਹ ਕੋ ਰੇਕ ਕਰਹਿ 
ਦਤਿ? ਰੈਕ ਸ਼ਾਂਹ ਕੀ ਪਦਵੀ ਪਾਇ । ਅਜ਼ਮਤਿ ਅਜਰ ਜਰੀ ਉਰ ਅੰਤਰ 
ਨੌਹਿੰ ਕਾਹੂ ਸੋਂ ਕਰਹਿੰ ਲਖਾਇ । ਜਿਨ ਕੋ ਸੇਵਕ ਸਕਲ ਸ਼ਕਤਿ ਜੂਤਿ 

_ਜਿਮ ਚਾਹੈ ਤਿਮ ਲੋੜਿ ਬਨਾਇ ॥੨੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੁ 
ਸੂਰਜ ਸਮ ਜਗ ਬਿਦਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਚੰਦੂ ਪੇਰਕ" ਸੋ ਨਹਿੰ ਜਾਨਜੋ ਬੁੱਧ 
।ਬਲੋਚਨ ਮੰਦ ਮਹਾਂ ਮ। ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਚਮਕ ਜੀਂਗਨਾਂਜੈਸੇ ਰਵਿ ਕੋ ਨਿੱਦੇ 
ਧਰਹਿ ਹੁਲਾਸ/ਤੈਸੇ ਜਾਨਿ ਪਰੈ ਸੋ ਮੂਰਖ ਚਾਹਿਸਿ ਅਪਨੋ ਕਰਜੋ ਬਿਨਾਸ਼” 
॥੨੧॥ਇਮ ਚਰਚਾ ਲੋਕਨਿ ਮਹਿ ਬਿਥਰੀ ਦਿਜ ਲਾਗੀ ਨੇ ਕਹਯੋਸਨਾਇ 
। “ਸਹੀ ਗੁਰੁ ਤਜਹੁ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਮ ਸਯਾਨੇ ਜਿਸ ਕੀ ਸੁਤਾ ਆਪ ਕੇ ਆਇ । 
ਕਹਾਂ ਹੈਕਾਰ ਕਰਹਿਗੇ ਤੁਮ ਸੋਂ ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਅਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ। ਛਿਮਾ 
ਕਰਾਵਹਿ ਉਚੇ ਜਾਨਹਿ ਪਿਤਾ ਸੁਤਾ ਕੌ ਇਮ ਬਨਿ ਆਇ॥੨੨॥ ਕਿਤੋਂ 
ਬਤੋ ਹਇ ਤਨੀਯਾਂਪਿਤ''ਜੋ,ਨੰਮਿ ਹੋਨਿ ਹੀ ਜਦਕਦ ਜਾਠਿਨਰ ਰੈਕਨਿ 
ਕੋ ਕਹੇ ਨ ਹਟਿਯੇ ਨਾਤਾ ਲੋਹ ਬੜੇ ਸੋ ਥਾਨਿ । ਲਛਮੀ ਆਇ ਕਿਵਾਰ 
ਨ ਦੀਜਹਿ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਧਰਿ ਲਿਹ ਸਨਮਾਨ । ਸ਼ਾਹ ਦਿਵਾਨ ਮਹਾਨ 
ਧੁਨੀ ਸੋ ਉੱਤਮ ਜਾਤਿ ਇਤੇ ਗੁਨ 'ਮਾਨਿ॥੨੩॥ਸ਼੍ਰੀਅਰਜਨ ਕਹਿੰਪੰਤਸ 
ਕੇ ਧਨ ਤੇ ਹਮ ਨਹਿ ਧਨੀ ਬਨਹਿੰ ਕਿਸ ਭਾਇ। ਵੈਦ ਕੌ ਸਮ ਹੋਇ ਸੁ 
ਲੋਹੇ ਖੋਜਹੁ ਜਗ ਮਹ ਦੇਹੁ ਪਠਾਇ । ਹਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਂਨ ਕੋ ਮਿਲਿ ਹੈ 

“ਮਲ ਦਿੱਤੀ । "ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ । `ਮਖ ਮੌੜ ਲਿਆ । “ਬੁਰਾ ਕੌਮ । “ਕਿਵੇਂ ! “(ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੇ) ਬਚਨ ਕਹਿਆਂ । “ਫੇਤੀ । "ਉੱਦੂ । ਫਿਣਾਹਾਂ । "“ਪੁ੍ਹੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ । “ਧੀ ਦਾ ਪਿਉ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੫੦) ਰਾਸਿ ੪। ਅੰਸੂ ੬. 

ਜਿਸ ਮਹਿ ਹੋਹਿ ਨ ਗਰਬ ਬਲਾਇ' । ਮਿਲਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈਂ ਨਿਤ ਹਰਖਾਵੈਂ 
ਜਹਿੰ ਹੈਕਾਰ ਨਹੀ' ਦਖਦਾਇ” ॥੨੪॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੋ ਰੁਖ ਦੇਖਿ ਕੇ 

ਸਭਿ ਮੈਗੜਿ ਭਈ 7ਨ।-ਸਾਕਤ ਸਤਾ ਨ ਲੇਹਿੰਗੇ, ਨਹਿ ਸ਼ਰਧਾਂ ਗੁਰ 

ਭੌਨ-॥੨੫॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤੁਰਬ ਰਾਸੈ “ਸਗਾਈ ਕੋ" ਪੂਮੰਗ 

ਬਰਨਨੰ ਨਾਮੁ ਪੰਚਸੇ ਅੰਸੂ ॥ ੫ ॥ 
੬. [ ਦੋ ਸਗਾਈਆਂ ਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ]। 

ਦੋਹਰਾ॥ ਕਹਨਿ ਸੁਨਨਿ ਬਹੁ ਤਬਿ ਭਯੋ ਠਹਿਰਮੋ ਅੰਤਿ ਮਤੌਤ । “ਨ/ਹੈ 

_ ਨਾਤਾ ਹਮ ਲੋਇ ਹੈਂ ਹੈਕਾਰੀ ਕੁਲਵੇਤ'॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਦਿਜ ਨਾਈ ਸੁਨਿ 

ਜੁਗਲ ਬਿਸੂਰਤਿਜਨ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਧਾਰੀ ਮੂਰਤਿ । ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹੇ ਨਹੀਂ 

ਗੁਰੁ ਮਾਨੀ । ਕਹਿਬੋ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਪ੍ਰਿਯ ਜਾਨੀ” ॥ ੨॥ ਜਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਏਵ ਉਚਾਰਾਂ । “ਹਮਹਿ ਮਿਲਹਿ ਕੌ ਨਿਰਹੈਕਾਰਾ । ਡੱਲੋ ਕੀ ਵਾਸੀ (ਸਿਖ 

ਸਤਿਗੁਰ ਜੈਸੇ।੩॥ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਪਾਸਿ। 

ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਜਨਮਜੋ ਤਿਸਕੇ ਬੈਸ ਮਝਾਹੇਨਾਮ ਨਰਾਇਣ- 

_ ਦਾਸ ਉਚਾਰੇ॥੪॥ਕ੍ਿਪਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿ ਸਿੱਖਨਿ ਦਿਸ਼ ਜਾਨੀ । ਨਿਜ ਮਨ ਮਹ 

ਗੁਰੁ ਫੇਰੀ ॥੫॥ ਨਿਰਹੈਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਿ ਹੋਇਦੇ ਨਾਤਾਂ ਹਮ ਲੇਹ 

ਸੋਇ।ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨੇ ਬਾਕ ਬਖ਼ਾਨਾ । ਸਫਲਹਿ ਸੋਇ ਹੋਇ ਨਹ ਹਾਨਾ 

॥੬॥ਕਹੌਂ ਅਬਹਿ ਥਿਚ ਸਕਲ ਸਮਾਜਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਾਖੀਹਿ ਮਮ ਲਾਜਾ। 
ਇਸ ਜਗ ਮਹਿੰ ਤੋਂ ਅਹੈ ਸਹੇਲੀ” । ਬਿਚ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੇ ਰਖਨਿ ਦ੍ਹੇਲੀ ॥ 

੭॥ ਰਾਖਹਿੰ ਤਹਾਂ ਸਹਾਇਕ“ ਹੋਇਬਿਦਤਿ ਬਾਤ ਕੁਛ ਛਪੀ ਨ ਸੋਇਾਂ 

ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਭਰਵਾਸ।ਪੂਰਨਿ ਕਰਹਿ ਸੋਹਿ ਮਨ ਆਸਾਂ ॥੮॥ ਭਾਈ 

ਪਾਰੋ ਕੋ ਬਰੁ ਭਯੋਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਯੋ/ਗੁਰੁ ਘਰ ਸੋਂ ਤੁਵ ਕੁਲ 

“ਹੈਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬਲਾਇ । “ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਹੈਕਾਰੀ ਦਾ । ੩੫ਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆਂ । “(ਲੱਜਾ ਰਖਣ) 

ਸੁਖੱਲੀ ਹੈ । “ਮਦਦਗਾਰ । #ਦਿੱਲੀ ਈ ਸੈਗਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਜੁੜੀ 

ਭਿਗਤ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ` ਮੋੜਿਆ । ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਆਦਮੀ 

__ ਨਾਲ਼ ਵਿਗਾੜ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲ; ਮਰਮਿਟੀ 

__ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਅਸੂਲ ਪੂਸਤੀ ਸਿਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਗਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੈਗਤ ਦਾ 

ਥਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਨੇ ਤੌਖਲੇ ਤੇ ਭੈ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੫੧) ਰਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ ੬. 

ਕੋ ਨਾਤਾ । ਹੁਇ ਹੈ ਆਗੇ ਜਗ ਬੱਖਤਾਤਾ॥੯॥ਸੋ ਅਬਿਸਮਾ ਆਨਿ ਕਰਿ 
ਹੋਵ।ਔਚਕ ਹੀ ਮੰਡਲ"ਮਹਿ ਜੋਵਾ-ਇਤਯਾਦਿਕ ਬਹ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਾ। 
ਸਾਂਰ ਅਸਾਰ ਕਰਜੋ ਨਿਰਧਾਰਾ॥੧੦॥ ਖਰੋ ਭਯੋ ਜੋਰੇਜੁਗ ਹਾਬ//ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ 
ਮੁਝਕੋ ਲਖਹੁ ਅਨਾਬ।ਪਾਰੋ ਬੋਸ ਬਿਖੇ ਜਨਮਯੋ।ਡੱਲੇ ਕੀ ਵਾਸੀ ਮੈਂਥਿਯੋ 
॥੧੧॥ ਸ਼ੁਭ ਖੱਤ੍ਰੀ ਹੈਂ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ।ਮੁਝ ਨਿਕੇਤ ਨਹਿੰ ਦਰਬ ਉਦਾਰਾ । 
ਬਡਮੇੰ ਸਹਤ ਹਮ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ । ਮਮ ਪੁੱਤ੍ਰੀ ਕੀ ਲੇਹੁ ਸਗਾਈ ॥੧੨॥ 
ਸੰਮਤ ਸਪਤ ਆਰਬਲ ਹੋਇ । ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸੀ ਬਨਿ ਸੋਇ। ਲਾਜ 
ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਭਾ ਮਬਾਰੇ।ਬਿਨਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਤ ਉਚਾਰੀ।੧੩॥ਰਾਖਹੁਲਾਜ 
ਮੋਹ ਭਰਵਾਸਾ । ਯਾਂਤੇ ਕਹੀ ਆਪਨੀ ਆਸਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਨਿ ਭਏ 
ਪ੍ਰਸੈਨ।“ਭਲੋ ਸਮੇਂ ਬੋਲਯੋ ਸਿਖ ਧੈਨ[॥੧੪॥ਉਤਸਵ ਕੋਸੰਮਾਜ ਬਰ ਜੁਰਨੋ। 

_ ਸੋ ਤੋਂ ਨਾਂਹਿ ਨ ਬਿਰਥਾ ਕਰਜੋ। ਮੰਗਲ ਨੌਕਾ ਜਨੋਂ ਬਿਚਿ ਧਾਰਿ।ਡੁਬਤਿ 
ਹੁਤੀ ਲਗਾਈ ਪਾਰ ॥੧੫॥ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੁ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਮਹਾਂ । ਕੌ ਸਮਤਾ 

__ ਗਰ ਸਕਹ ਨ ਤਹਾਂ। ਸਤਗੁਰੁ ਕੋ ਸਿੱਖਨਿ ਸੋਂ ਮੇਲ।॥ਸਕਲ ਥਾਨ ਮਹਿੰ 
ਹੋਤਿ ਸੁਹੇਲਾ॥੧੬॥ਹੈਕਾਰੀ ਮਨਮੁਖ ਨਰ ਜੋਇ।ਸਤਿਗੂਰੁ ਸੇਗ ਮੇਲ ਨਹਿੰ 
ਹੋਇ। ਜੇ ਕਰਿ ਮਿਲਹਿ ਉਠੰਹ ਉਤਪਾਤ । ਜਜੋ' ਰਵਿ ਰਾਹ ਗਗਨ 
ਮਿਲਿ ਜਾੜਿ॥੧੭॥ਯਾਂਤੇ ਸ਼ਰੀਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਈ।ਸੱਖਨਿ ਸੋ' ਹਮ ਬਠਤਿ 
ਬਣਾਈਦੇਵਗ/ ਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਭਾਖਾ । “ਪੂਰਨ ਕਰਹੁ ਸਭਿਨਿ ਅਕਿ- 
ਲਾਖਾ ॥੧੮॥ ਇਹ ਨਾਤ' ਲੀਜੋ ਹਿਤ ਸਾਥ । ਦਿਹ ਟੀਕਾ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 
ਮਾਬ। ਚੰਹਯ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਜੋ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੁਰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਮੰਗਾਈ 
॥੧੯॥ਪਾਈ ਹਰਿ ਗ੍ਰਵਿੰਦ ਕੀ ਬੋਰੀ । ਭਈ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨ ਥੋਰੀ । 
ਕਰਯੋ ਨਿਕਾਸਨ ਮਸਤਕ ਟੀਕਾ । ਅੱਛਤ“ ਸਹਤ ਬਿਰਾਜਤਿ ਨੀਕਾ ॥ 
੨੦॥ਦੋਹਰਾ ॥ ਕੇਸਰ ਤਿਲਕ ਸੁ ਦੇਵਗੁਰ ਤਿਸ ਕੇ ਮੰਡਲਾਂਆਇਅੱਛਤ 
ਜਨੁ ਸਸਿ ਕਲਾ ਗਨ ਤ੍ਰਾਸ ਰਾਹੁ ਤੇ ਪਾਇਂ॥੨੧॥ਬੌਪਈ“ਪੈਨ ਧੈਨ”ਸਭਿ 
ਸਭਾ ਬਖਾਨਾ । ਦਾਸ ਨਰਾਇਣ ਬਹੁ ਸਨ ਮਾਨ। ਹਰੀ ਚੈਦ ਇਕ ਖੱਤਰੀ 
"ਸਾ । "ਖੁਸ਼ੀ ਟ੍ਰਪੀ ਦੇੜੀ (ਨਦੀ ਦੀ) ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ । "ਸੂਰਜ ਤੇ ਰਾਹੂ । “ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ । “ਚਾਵਲ। 
ਨੈ -.ਆਆ-ਅ” ਇੰ“ "ਅਰ ੬ ਪੱਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤਿਸ ਦੇ 
ਅਪ ਆ ਅਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਘਾ ਕੇ ਆਈਆੰ 
ਹਨ । ਪਾ:--ਮੰਜਨਗ । ਰ ਰ 



੨੨੫੨) ਰਾਸਿ ੪। ਅੰਸੂ£, 
ਜੌਗਲੇ ਗੋਡ ਬੈਠਤੋ ਤਿਸ ਠੌਰ॥੨੨॥ੜਿਗੰਬਲੌਕ'ਤਿਨ ਰਿਦੋ ਬਿਚਾਗ 
-ਇਸ ਤੇ ਆਛੀ ਅਪਰ ਨ ਕਾਰਾਂ । ਮਮ ਘਰ ਸੁਤਾਂ ਸੁ ਅਰਪਨ ਕਰੋਂ । 
ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਮਹਿ ਉਚਿਤ,ਨ ਟੁਰਂ-॥੨੩॥ਖਰੇ ਹੋਇ ਸੋ ਬਿਨਤੀਕਹੈ/ਦੈ 
ਸੈਮਤਿ ਕੀ ਦਹਿਤਾ” ਅਹੈ।ਸੋ ਮੈਂ ਚਹੌਂਦਿਯੋ ਤੁਮ ਪਾਸੀ । ਹਰਿਗੋਵਿੰਦਕੀ 
ਬਨਿ ਹੈ ਦਾਸ਼॥੨੪॥ਆਪਿ ਅਨਾਬਥਨਿ ਕੇ ਹੋ ਨਾਥਯਾਂਤੇ ਕਹੌਂ' ਜੋਰਿ ਜੁਗ 
ਹਾਥ । ਕੀਜਹਿ ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਗਾਈ । ਮਨ ਬਚ ਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਾਈ॥ 
੨੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿਕੇ ਸਿਖ ਬਿਨਤੀ । ਤਏ ਪ੍ਰਮ ਵਸਿ ਤਜਿ ਸਭਿ 
ਗਿਨਤੀ।ਭਨਯੈ ਬਾਕ“ਇਹ ਭੀ ਲੈ ਲੋਹਆਸਾ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਪੂਰੇਹ॥੨੬॥ 
ਲੇਨਾ ਦੇਨਾ ਸਾਬ ਹਮਾਰੇਗੁਰ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਸਾਂਝ ਉਦਾਰੇ।ਹਰੀਚੈਦ ਤਬਿ 
ਹੋਇ ਨਜੀਕਾ। ਦਿਯੋ ਸਗਨ ਅਰੁ ਕਾਢਜੋ ਟੀਕਾ ॥੨੭॥ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਟ 
ਅਦਕੁਤ ਹੇਰੇ । ਸਭਿ ਕੇ ਉਮਗਜੋ ਅਨੰਦ ਬਡੇਰੇ । ਕਹੈਂ ਪਰਸਪਰ ਚੌਂਪ 
ਵਧਾਈ।ਇਕ ਤਜਾਗੇ ਭਈ ਦੋਇ ਸਗਾਈ॥੨੮॥ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਕਮੀ 
ਨ ਕੋਈ । ਕਰਾ ਚੰਦੂ ਤੇ ਧਨੀ ਸੁ ਹੋਈ" । ਲੇਨੋ ਦੇਨਿ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੇਰਾ । 
ਸਭਿ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਨ ਉਚੇਰ॥੨੯॥ਜੇ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕੇ ਹੋਵਤਿ ਨਾਤ॥ 
ਕਬਹੂੰ ਉਠਤਿ ਮੰਹਤ ਉਤਪਾਤਾਂ । ਸ਼ਾਹੁ ਢਿਵਾਨੀ ਡੇ ਹੈਕਾਰਾ। ਬੋਲੋ ਤੇ 
ਕਬਿ ਪਰਤਿ ਬਿਗਾਰਾ॥੩੦॥ਸਹੈ' ਨ ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਹੈਕਾਰੀ।ਚੋਦੂ ਰਿਦੇ ਅਸ਼- 
ਰਧਾ ਧਾਰੀਯਾਂਤੇ ਭਲੋ ਭਯੋ ਬੱਖਯਾਤ। ਲਿਯੋ ਨ ਤਿਸ ਤਨੁਜਾ ਕੋ ਨਾਤਾ 
॥੩੧॥ ਤਤਛਿਨ ਜੁਗ ਨਾਤੇ ਹੁਇ ਗਏ।ਕਹੈਂ ਪਰਸਪਰ ਹਰਖਤਿ ਭਏ ! 
ਜਨੁ ਗਨ ਰੈਕਨਿ ਸੁਰਤਰੁ ਲੀਓ । ਛੀਨਿ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਪੁਨ ਤਿਨ ਦੀਓ॥ 
ਰਕਕਕੋਜੀ ਕਿਹ ਅੰਦ ਕੀ ਬਾਰੀ" । ਸੂਕਤਿ ਹੁਤੀ“ਸੀਂਚਿ ਬਰ ਬਾਰੀ? । 

ਮੰਗਲ ਪੁਨ ਹੋਯੋਸਕਲ ਸਮਾਜ ਅਨੰਦ ਕਰਿ ਜੋਯੋ ॥੩੩॥ 
ਚਿਤ ਗਾਵਤਿ ਪਿਕਬੈਨੀ । ਉਮਗ ਉਮਗ ਕਰਿ ਪੰਕਜ ਨੰਨੀ । 

ਨੌਬਤਿ ਬਾਜਤਿਸਹਤਨਵਫਰੀਨਿ।ਬੋਲਤਿਭਾਟ ਸਜਸ ਵਿਸਤੀਰਨਿ॥੩੪॥ 
ਤੈਬੂਰਾ ਮਿਰਦੰਗ ਬਜਾਵਤਿ । ਗੀਤ ਕਲਾਵਤਿ ਗਾਵਤਿ ਭਾਵਤਿ । ਡੋਮ 

_ ਆੱਦੇ ਮੰਗਤ ਜਨ ਸਾਰੇ।ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੋ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰੇ॥੩੫॥ਲੇ ਆਇਸ 
ਤਥਿ ਉਠੇ ਮਸੈਦਮੋਦਕ ਧਰੋ ਪਤਾਸੇ ਬ੍ਰਿੰਦਮਿਸਰੀ ਕੇ ਬਹੁ ਥਾਰ ਸੁਧਾਰੇ। 

=== = = ੮ = ======= -==================-= ਦਟ..” 

“ਡਾਟ ਲਚਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ । "ਦੇ ਸਾਨ; ਦੀ ੁੱ੍ਹੀ। 'ਧਲੀ ਚੰਦੂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ । 
4 ਪ੍ਰਗੀਢੀ । “ਮੂੱਕ ਰਹੀ ਸੀ । 



___ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰ ਰਾਸਿ ੪। ਅੱਸੂ”, _ 
ਮੇਵਾ ਗਰੀ ਬਦਾਮ ਛੁਹਾਰੇ॥੩੬॥ਸਭਿ ਦਰਤਾਏ ਸਭਾ ਮੜਾਗੇ ਭਰਿ ਭਰਿ 
ਅੰਜੁਲਦੇ ਜਨ ਸਾਰੇ।ਅਧਿਕ ਭੀਰ ਹੇਰ) ਘਰ ਜਬੈਗਨ ਬਰਤ 
ਤਬੇ ॥੩੭॥ “ਸਭਿ ਕੋ ਪਹੁੰਚਹਿ! ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਈ । ਬਰਤੀ ਤੁਰਤ ਸਮੂਹ 
ਮਿਠਾਈ । ਸਭਿ ਹੀ “ਪੈਨ ਧੈਨ ਗੁਰ? ਕਹੈਂ । ਤੁਮਰੇ ਸਮ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ 
ਅਹੈਂ'॥੩੮॥ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭਿ ਲਾਗ ਦਿਵਾਦੇ । ਦਾਨਮਾਨ ਦੇਕਰਰ ਹਰ- 
`ਖਾਏ।ਅਨੰਦ ਉਦਧਿ ਜਨ ਵਧਯੋ ਅਨੰਤ।ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਨਰ ਭੇ ਜਲ ਜੈਤ 
॥੩੯॥ਉਦਜੋ ਅਨੰਦ ਚੈਦ ਕੈ" ਅਬੈ। ਕੁਮਦ ਚਕੋਰ ਭਏ ਨਰ ਸਕੈ। ਚੈਦੂ 
ਕੇ ਲਾਗੀ ਜੇ ਦੋਇਚਕਵਾ ਸਮ ਦੂਖ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੋਇ/੪੦॥ਲਖਿ ਅਨੁਚਿਤ 
ਗੁਰੁ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਾ । ਤਿਨ ਦੋਇਨ ਕੌ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ । “ਸਮੈ ਹਰਖ 
ਕੌ ਸਭਿ ਹਰਖਾਏ।ਤਮ ਮਨ ਕੰਗ ਸਚਿੰਤ ਦਿਸਾਏ॥੪੧॥ਲਿਹ ਧਨ ਗਨ _ 
ਮਨ ਅਨੰਦ ਕਰੀਜੈ । ਚੇਦੁ ਕੋ ਬ੍ਰਿਤੈਤ ਕਹਿ ਦੀਜੈ । ਜੋ ਸਜੋਗ ਬਿਧਾਤਾ 
ਜੋਰੈ।ਸੋਈ ਹੋਇ,ਨ ਕਿਸਕੋ ਜੋਰੈ॥੪੨॥ਦਿਜ ਨੇ ਕਹਯੋਜੋਰਤਾ ਨਾਂਹੀ। 

ਜੇ ਸਬੰਧ ਤੁਮ ਸੋਂ ਹੁਇ ਜਾਹੀ । ਤੋਂ ਲੈਬੋ ਹਮ ਕੋ ਬਨਿ ਜਾਇ। ਇਮ ਨਹਿ 
ਲੋਹਿੰਦਦੇਹੁ ਸਮੁਦਾਇ॥੪੩॥ਇਸਬਿਧਿ ਜਬਾਜੋਗ ਸਭਿਕੀਨਿ।ਸ਼ਰੀਅਰਜਨ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ।ਸੁਤ ਕੋ ਆਇਸੁ ਉਠਿਬੇ ਦਈ।ਸਭਾ ਸਰਬ ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਬਲ ਗਈ ॥੪੪॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗਰ ਪੁਰ ਸੂਰਜ ੍ਰਿੰਘੇ ਚਤੁਰਬ ਰਾਸ ਸਗਾਈ ਕੋ ਪੂਸੈਗ 
ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟਮੇ' ਅੰਸੂ। ੬ ॥ 

੭, [ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ] । 
ਹੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੋਦ ਤਥਿ ਬਦਨ ਪ੍ਰਵਫੁੱਲਯ ਬਿਲੈਦ । ਰੁਖ਼ ਲਖਿ 

ਪਿਤ : ] ਕੋ ਉਠੇ ਸੁ ਦੇਤਿ ਅਨੰਦ ॥੧॥ ਤੋਟਕ ੬੮ ॥ ਜਨਨੀ ਗਨ 
ਤ੍ਰੀਯਨਿ ਬੀਚ ਹੁਤੀ।ਜਿਸ ਭਾਲ ਜਗੀ ਬਡ ਭਾਗ ਰਤੀ?ਹਿਤ ਬੈਦਨ ਕੇ 
ਬਿਸ ਥਾਨ ਚਲੇ। ਉਰ ਧਾਰਿ ਅਨੰਦ ਬਿਲੌਦ ਭਲੋ ॥੨॥ ਪਦ ਮੰਦਹ ਮੰਦ 
ਧਰੇ ਧਰਨੀ। ਬਡ ਲੋਚਨ ਤੇ ਕੂਟਿਲੈ' ਬਰਨੀ'। ਜੁਤਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਹੁ ਸ਼ੋਭ 
ਧਰੇ । ਘਰ ਪੌਰ ਬਿਖੈ ਤਬਿ ਜਾਇ ਬਰੇ ॥੩॥ ਗਨ ਤ੍ਰੀਯਨਿ ਦੇਖਿ ਵਿਸ਼ੇਖ 

ਰ ਸੁਖੰ। ਹਰਖਾਇ ਬਿਲੋਕਤਿ ਚਾਰੁ ਮੁਖੰ।ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਨਮੋ ਸਭਿ ਧਾਰਤਿ ਹੈਂ। 
ਗੁਰੁ ਨੰਦ ਗੁਰੂ ਸੁ ਬਿਚਾਰਤਿਹੈਂ॥੪॥ਸੁਝ ਗੇਗ ਉਮੰਗਹਿ ਸੋਗ ਪਿਖਜੇ।ਗੁਰ 
ਖੈਸਹਿਕੋ ਅਵਿਤੈਸ਼ ਲਖਤ। ਪਦਬੈਦਤਿ ਕੋ ਗਹਿ ਅੰਕ ਲਦਮਨਹਿ ਜਾਇ 
੯ਚੈਦ੍ਮ ਰੂਪ ਹੇਕੋ । “ ਜੋੜਦਾ ਹੈਂ । ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ (ਚੱਲਦਾ) । “ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਣੀ; 

` [ਦੇਖੋ ਗੁਦੂ ਗੰਥ ਕੋਸ]। ਭਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਡਾ । “ਟੇਢੀਆਂ ਬਿੰਮਣੀਆਂ । 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸਰਜ । (੨੨੫੪) ਰਾਸਿ ੪। ਅਸੂ ੭, 

ਕਹਜੋ ਜੁ ਅਨੰਦ ਭਯੋ॥੫ਮੁਖ਼ ਸੁੰਘਤਿ ਧਾਰਿ ਦੁਲਾਰ' ਘਨੋ। ਕਿਸਿ ਰੌਕ 
ਲਹੀ ਨਿਧਿ ਬਿੰਦ ਮਨੇ। “ਸੁਤ ਜੀਵਹੁ ਪੁੰਜ ਬਿਘੰਨ ਹਨੋ। ਇਮ ਆਸ਼ਿਖ 
ਦੇਤਿ 8 ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੋ॥੬॥ਨਿਜ ਅੰਕ ਬਿਠਾਇ ਸੁ ਨੰਦਨ ਕੋ । ਸਭਿ ਨਾਰ 
ਪਿਖਜੋ ਜਗ ਬੇਦਨ ਕੋਬਹੁ ਆਸ਼ਿਖ ਦੇਤਿ ਵਧਾ!ਇਨਿ ਕੋ। “ਖਯ ਦੀਰਘ 
ਸੈਕਟ ਹੋਇ ਨ ਕੋ॥੭॥ਮਿਲਿ ਕੋ ਅਬਲਾ'ਪਗ ਕੰਜ ਛੁਵੇਂ। ਅਵਿਲੋਕਤਿ 
ਕੇ ਸਿਰ ਨੰਮੁ੍ ਹੁਵੈਂ।ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਗੀਤਨ ਗਾਵਤਿ ਹੈਂ। ਪਟ ਕੂਖਨ ਚਾਰੁ 
ਸੁਹਾਵਤਿ ਹੈ॥੮॥ਇਮ ਹੋਤਿ ਭਯੋ ਉਤਸਾਹ ਮਹਾਂ।ਗੁਰ ਕੌ ਪੁਰਿ ਮੋਦ ਜਹਾਂ 
ਸੁ ਕਹਾਂਨਰ ਨਾਰਿ ਮਿਲੇ ਅਵਿਲੋਕਨਿ ਕੇ। ਹਰਖਾਇ ਗਏ ਸਭਿ ਓਕਨ 
ਕੋ॥੯॥ ਗਨ ਮੰਗਤਿ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨ ਮਹਾਂ । ਸਭਿ ਹੂੰ ਜਸੁ ਕੀਨਿ ਗਏ ਸੁ 
ਜਹਾਂਨਰ ਬਾਜਬਜਾਵਤਿ ਜੇ ਗਨਕੌਂ।ਸਮੁਦਾਇ ਪ੍ਰਮੰਦਤਿਲੇ ਧਨਕੌ॥੧੦ 
॥ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਬਿਤਾਇ ਭਲੇ ਦਿਨ ਕੋ।ਕਰ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ ਸੁ ਜਾਮਨ ਕੇ। 
ਸੁਪਤੇ ਸੁਖ ਸਾਥ ਸਕੇ ਤਬਿ ਹੂਤਜਿ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਭਈ ਜਬਿ ਹੂੰ।੧੧॥ 
ਦੌਹਰਾ॥ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਗਮਨਜੋ ਤਬੋ ਦਿਜ ਨਾਈ ਲੈ ਸੌਗ।ਮਹਾਂ ਦੁਖਾਤ ਚਿਤ 
ਮਹਿ ਚਲਤਿ ਭਯੋ ਜਾਂਹਿ“ ਮਨ ਭੌਗ॥੧ ੨॥ਤੋਟਕ &੮॥ਬਿਵਹਾਰ ਮਨੋ ਬਤ 
ਘਾਟ ੫ਯੋ੬। ਸਮ ਬਾਨਿਕ? ਚਿੰਤ ਬਿਲੌਦ ਲਯੋ । ਉਦਤਜੋ ਜਨੁ ਬਾਗ 
ਲਗਾਵਨਿ ਕੋਛਿਤਿ ਛੀਨਿ ਲਈ ਪਛੁਤਾਵਨਿ ਕੋ॥੧੩॥ਕਿ ਜਹਾਜਭਰਯੋ 
ਜਲ ਡੁਬ ਗਯੋ। ਨ ਬਚਜੋ ਕੁਛ, ਯੋ ਦੁਖ ਤਾਂਹਿ ਭਯੋ । ਮੁਰਬਾਇ ਰਹਮ 

_ ਕਹਿ ਸੈਗਨਿ ਕੋ । “ਥਿਗਰੀ ਬਹੁ ਬਾਤਿ ਨਿਰੈਗਨ ਕੋ"॥੧੪॥ ਸ਼ੁਭ ਮੇਲਿ 
ਬਿਥੇ ਬਡ ਤੈਗ ਭਯੋ । ਸਮ ਦੋਇਨਿ ਬੀਚ“ ਬਿਗਾਰ ਕਿਯੋ। ਸਿਮ ਚੌਦੁ 
ਕਹਯੋ ਤਿਮ ਸ਼ਰਨ ਸੁਨਯੋ'।ਰਿਸ ਤੇ ਨਹਿੰ ਲੇਹ,ਕੁਵਾਕ ਭਨ3੧"' ॥੨੫॥ 
ਇਮ ਸੋਚਤਿ ਬੋਲੜਿ ਸ਼ੋਕ ਧਗੇਪੁਨਿ ਚੰਦੁ ਜਹਾਂ ਤਹਿੰ ਪਯਾਨੁ ਕਗੇਜਥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਬੈਠਿ ਦਿਵਾਨ ਕਿਯੋਤਬਿ ਆਇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਗਯੋ ॥੧੬॥ 
ਕਰ ਜੋਰਿ ਕਹੀ ਬਿਨਤੀ ਗੁਰੁ ਕੋ। ਪਰੁ ਮੋਰ ਮਨੋਰਥ ਯੰ ਉਰ ਕੋਦਿਜ 
ਦੇਵਗ“ਲੋਹ ਬੁਲਾਇ ਇਹਾਂਦਿਨ ਬਯਾਹ ਬਿਚਾਂਰਹਿ ਬੈਠਿ ਮਹਾਂ ॥੧੭॥ 
ਬਿਨ ਦੋਸ਼ਨਿ ਦਯੋਸ'' ਬਤਾਇ ਜਬੈ। ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬਯਾਂਹ ਉਮਾਂਹ ਤਬੈ । 

“ਲਾਡ । “ਇਸਤ੍ਰੀ । <ਘਗਾਂ ਨੂੰ । “ਕੌਣ ਗਿਣੇ ? । “ਜਿਸਦਾ । #ਮਾਨੋ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ । 
?ਬਣੀਏ ਵਾਬੂ । 'ਹੈਂਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ । ੯ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ । “ਡਾਵ, ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ। "(ਕਿਉਂ ਜੋ) ਚੈਦੂ ਨੇ ਕੁਦਾਕ ਕਹੇ ਹਨ । "ਜੋਤਸ਼ੀ । "ਬਿਨਾ ਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ | 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੫੫) ਰਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ 2, 

ਲਿਹ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹਿੰ ਦੇਰਿ ਮਰ ਕਗੋਗਨ ਜੈ ਵਸਤੁ ਮੰਗਵਾਇ ਧਰੋ॥੧੮॥ 
ਉਤ ਮੈਂ' ਸਨਿਕੈ ਘਰਿ ਜਾਇ ਅਬੈ । ਇਕਠੀ ਗਨ ਸੌਜ ਕਰਾਇ ਸਬੈ” । 

ਸਨਿ ਪਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸਹਿ ਤੇ।ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਮੋਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿਤੇ।੧੯॥ 
ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਿੱਪੂ ਬੁਲਾਇ ਲਿਯੋ। ਨਿਜ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇ ਸੁ ਮਾਨ ਕਿਯੋ 

ਭਰਿ ਅੰਛਤ ਬਾਰ ਧਰਯੋ ਧਨ ਕੋ।ਕਹਿ“ਸੋਧਹ ਬਯਾਹਨਿਕੇ ਦਿਨਕੋ॥੨੦॥ 

ਇਮ ਢਾਹਿ ਨਰਾਇਣਦਾਸ ਧਰੈ।ਸਧਿ ਦਕੋਸ ਬਤਾਵਹ ਜਾਨਿ ਪਗੇਬਿਨ 
ਦੋਸ਼ ਬਨੈ ਅਸ ਨੀਕ ਅਹੈ।ਦਹ ਪਾਸਨਿ ਤੇ ਰਸ ਰੀਤਿ ਰਹੈ?॥੨੧॥ ਸੁਨਿ 

ਬਿੱਪ ਲਯੋ ਪਤਰਾਂ" ਕਰ ਮੈਂ । ਦਿਨ ਦੇਖਿ ਬਿਚਾਰਤਿ ਭਾ ਉਰ ਮੈਂ । ਗ੍ਰੇਹ 
ਵਾਰ ਨਿਛੱਤਨਿ ਰਾਸਿਨਿ ਕੋ।ਦਿਨ ਜਾਨਿ ਸੁ ਬਯਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਿਕੋ॥੨੨॥ 

ਗੁਰੁ ਸੈਂਗ ਭਨਜੋ “ਜੁਗ ਮਾਸ ਬਿਤੇ। ਹੁਇ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਦਸਮੀ ਸੁ ਹਿਤੇ । 
ਸਧਿ ਦਯੋਸ ਅਹੈ ਤਬਿ ਬਯਾਂਹ ਕਗੋਰਤਿਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸੁਧਰੋ॥੨੩॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਮ ਸਾਹਾ ਸੁਧਵਾਇ ਕਰਿਦੈਸਨਯੋ ਨਰਾਇਨਦਾਸਕਰਿਨਿਜ਼ਚੈ 
ਹਰਖਤ ਭਯੋ ਖਰੇ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ੨੪॥ ਤੋਟਕ $ਦ॥ “ਦਹ ਆਇਸ 
ਜਾਉ' ਅਵਾਸਿ ਅਬੈਗਨ ਸੌਜਨਿ ਤਯਾਂਰ ਕਰਾਓ' ਸਬੈ। ਕਰਿ ਖੈਦਨਕੋ 

_ ਤਤਕਾਲ ਗਯੋ।ਅਪਨੇਘਰ ਪਾਂਪਤਿ ਹੋਤਿਭਯੋ॥੨੫॥ਬਿਰਤਾਂਤ ਕ੍ਟੇਬਹਿ 
ਮੈਗਿ ਕਹਜੋ । ਸਨਿਕੈ ਸਭਿ ਨੇ ਮਨ ਮੋਦ ਲਹਜੋਨਿਜ ਭਾਂਗ ਬਿਸਾਲਹਿ 
੧ਵਿੱਥ ਪੇਤ੍ਕਾ । ਸਾਰੇ ਨਿਛੌਤੰ ਨੂ (ਅ) ਨਿਛੱਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰ । 

#ਂਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ “ਸਾਹਾ ਗਣਹਿ ਨ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਨੁ ॥ 

ਸਾਹੇ ਉਪਰਿ ਏਢੌਕਾਰੁ” ॥ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ; ਪੁਚਾਰਨ ਤੇ #ਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਦੇ ਅਪਣੇ 

ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੱਧ ਟੁਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ? ਇਹ ਮੰਨਣੇ ਯੋਗ ਗੱਲਾੰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਦੇਖੋ ਸਤਿ- 
ਗਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਾਕ ਜੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰਾਸ ੩ ਅਸੂ ੩੨ ਵਿਚ ਸਉ 
ਲਿਖੇ ਹਨ:-ਭਗਤ ਅਨੈਨ ਕਹਾਵਤਿ ਪੰਡਿਤ । ਖਰ ਤੇ ਜਾਤ੍ਰਾਂ ਕੀਨਸਿ ਖੰਡਤਿ । ਗਣਪਤਿ 
ਆਦਿ ਪੰਚਾੰਗ ਮਨਾਏ । ਤਿਨ ਪਰ ਨਿਸਚ! ਨਹੀ” ਟਿਕਾਏ । ਸਿੱਖ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ ਹੈ 
ਮੋਰੇ। ਜੇ ਨ ਪ੍ਰਤੀਤ; ਲੇਹ ਅਬਿ ਹੇਹੇ | ੧੪ 1 [ਗਸ ੩ ਅੰਜੂ ੩੨] 1 ਪਨਾ-/“ਪੰਡਿਤ ਕੋ 

ਦਿਖਾਇ ਤਬਿ ਕਹਜੇ । ਗਮਨਜੇ ਸਿੱਖ ਭਲੇ ਤੈ ਲਹਜੇ । ਵਾਰ ਮਹੂਰਤ ਤਿਬਿਨਹਿ ਪੂਛਾ। 

ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਤੇ ਮਨ ਨਹਿ ਛੂਛਾ ।। ੨੨ । ਨਿਸਚਾ ਏਕ ਕਰਨਿ ਅਰਦਾਸ । ਨਿਤ ਜਾਨਹਿੰ 
ਜਹਿ ਕਹਿ ਗੁਰ ਪਾਸ । ਭਗਤਿ ਅਨੰਨ ਕਹਾਵਤਿ ਐਸੇ । । ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਪਰ ਨ ਮਾਨਹਿ 
ਜੇਜੇ॥ ੨੩ ॥ ਗਨ ਦੇਨ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇਰਾ । ਤਜਯੇ ਸੇ ਪਿ ਸੁਨਿ ਰਵ ਖਰ ਕੇਰਾ” । 

[ਰਾਸ ੩ ਅੰ] ੩੨] ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਰਾਸ ਦੇ ਅਸੂ ੪ ਅੰਕ ੩੮ 

ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੫੬) ਗਾਸਿ ੪ । ਅਸੂ ੭, 
ਤਲ ਇਆ ਹੀ ਉਹ. 4 ੫੨੫੦੨ ਜਗ ਆ ਦਾ “ਲਾ ਕੇ 2 2 ਦਾ ਤਾ 

ਰੇ 
ਕਰੈਤਿ ਭਏ । ਹਿਤ ਬਯਾਹ ਉਛਾਹ ਅਨੰਦ ਲਏ । ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੈਗਹਿ 
ਸੈਗਤਿ ਹੈ।ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਮੰਗਾਇ ਉਮੰਗਤਿ ਹੈਂ॥੨੭॥ਪਿਤ ਬਾਨਥਪਜੋ ਹਰਿ 
ਮੰਦਰ ਕੌ । ਹਿਤ ਪੂਜਨਿ ਕੇ ਚਲਿ ਸੁੰਦਰ ਕੋ । ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਭੀਰ ਸ ਸਾਬ 
ਮਹਾਂ । ਤਟ ਤੀਰਥ ਪੌਰ' ਪਹੁੰਚਿ ਤਹਾਂ॥੨੮॥ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਰਿ ਅਨੇਕ 

_ਮਿਲੀ। ਨਿਜ ਸੈਗਿ ਕਰੇ ਤਹਿ ਗੈਗ ਚਲੀ । ਗੁਰੁ ਅੱਗ ਭਏ ਪਸ਼ਚਾਤਿ 
ਇਹੀਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰਤਿ ਹੀ ॥੨੯॥ ਦਰਬਾਰ ਕਿ ਦਰਾਰਿ ਨਮੋ 
ਕਰਿਕੰ।ਪਰਦੱਛਨ ਦੀਨਿ ਸਕੀ ਵਿਰਿਕੈ।ਸਭਿ ਹੋਇ ਖਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। 
ਬਰ ਵੁਲਨਿ ਕੀ ਬਰਖਾ ਸੁ ਝਰੀ॥੩੦॥ ਬਹੁ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਤਿ ਦੇਵਤਿ ਹੈਂ। 
ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਸੇਵਤਿ ਹੈਂ।ਬਰਤਾਇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਮੂਹ ਦਿਯੋ। ਪਿਖ 
ਮੰਗਲ ਕੌ ਹਰਖੰਤਿ ਹਿਯੋਂ॥੩੧॥ਕਰ ਬੈਦਿ ਕਰੈ ਅਭਿਬੰਦਨ ਕੋ।ਗਰ 
ਨਾਮ ਜਪੈਂ ਅਭਿਨੰਦਨਕੋ" । ਇਮ ਰੈਗ ਲਿਏ ਨਿਜ ਨੰਦਨ ਕੌ'। ਝ੍ਕ 
ਸੈਦਤਿ ਹੈਂ ਜਗ ਬੈਦਨ ਕੋਂ॥੩੨॥ਪੁਨ ਆਇ ਨਿਕੇਤ ਅਨੰਦਭਰੀ।ਕਲ 

ਲੇ ਉਚਰੇਤਿ ਜਹਾਂ ਸੁ ਆ ਆਰ ਇਤ ਵਿ ਹੈਹਿਤ 

ਬਿਲੈਂਦਨਿ ਕੌ। ਜਿਨਿ ਦੇਨਿ ਬਨੇ ਹਿਤ ਮਾਨਿ ਘਨੇ । ਸ ਖਰੀਦ 
ਆ ਹਰੀ ਅਮਲ “ਨਿਮਨ ਪਨ ਕੋ ਸਭਿ ਤਯਾਰੀ 
ਕਰਿ ਲੀਨਿ।ਅੰਨ ਅਧਿਕ ਸੈਚੈ ਕਰਯੋ ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਧਨ ਗਨ ਦੀਨ ॥੩੯ 
"ਪੌੜਾਂ ਉੱਪਰ । “ਹਿਰਦੇ । ”ਬਦਨਾ ਯੋਗ ਨੂੰ । “ਅਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਲ, ਯਾ ਹੋਣ ਲਈ । “ਪੱ ਨੂੰ 
“ਜਗਤ ਦੇ ਬੈਦਨ ਯੋਗ ਨੂੰ । “ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ। “ਮਹਿੰਗੇ ਰਾਉ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿਲੇ [ਭਾਉ=ਨਿਰਖੋ] 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੫੭) ਰਾਸਿ ੪। ਅੰਸੂਦ, 
ਲਤਾ ਲਤ >=== << “----- - ------.-- -- ਤਤ ਤਦ = ਤਾ"  . .-.ਝਖਚ = ਆ 

ਛੇ =<<<=<=<=<=<===>>2. ੨ ਰਗ =============ਤ=ਰਰਦ===ਦ 

॥ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਬਿਲੌਦ ਤੇ ਗੈਗਾ ਧਾਰਿ ਉਮੰਗ/ਪ੍ਰਥਮ ਬਤਾਹ ਲਖਿ ਚੱਪ 
ਚਿਤਿ ਕਰਤਿ ਅਧਿਕ ਗਨ ਰੈਗ ॥ ੪੦ ॥ ਜਾਇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਘਰ 
ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਕੋ ਧਾਰਿਸਰਬ ਵਸਤੁ ਸੇਚੈ ਕਰੀ ਹੈ ਜੁ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਗ੪੧। 

ਹਿਤ ਦਾਇਜ' ਕੇ ਦੇਨਿ ਕੋ ਕਰਨਿ ਸਮੂਹ ਅਹਾਰ । ਅੰਨ ਬਸਨ ਭੂਖਨ 
ਭਲੇ ਕੀਨਿਸਿ ਸਗਰੇ ਤਯਾਰ ॥ ੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੱਬੇ 
ਚਤੁਰਬ ਰਾਂਸੇ“ਸਗਾਈ ਕੋ! ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤਮੇ ਅੰਸੂ॥ 2 ॥ ਰ 

੮. [ਚੈਦੁ ਦਾ ਵੈਰ ਵਧਿਆ] । 
ਦੌਹਰ॥ ਦਿਜ ਨਾਈ ਛੂਛੇ ਹਟੇ ਤਿਨ ਕੌ ਸੁਨੋ ਬ੍ਰਿਤੌਤ। ਮਹਾਂ ਦੁਖਤਿ ਗਮ- 
ਨਤਿ ਭਏ ਰਿਦੇ ਅਧਿਕ ਪਛਤੋਤ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਸਨੈ ਸਨੌ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਗਏ। 
ਮਗ ਮਹਿ ਕਿਨਹੁਂ ਲੂਟਿ ਜਨੁ ਲਏ । ਘਰ ਖੱਤ੍ਰੀ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। ਜਹਾਂ 
ਮੁੱਢ ਬੈਠਯੋ ਗਰਬਾਇ॥੨॥ਗਿਲਮਿ ਗਲੀਚੇ"ਫਰਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ। ਬੈਠਿਕ ਮੈਂ 
ਬੈਠਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਬਡ ਉਪਧਾਨ ਧਰਜੋ ਜਿਹ ਪਾਛੇ । ਸਗਰੇ ਸੇਤ ਬਸੜ੍ਰ 
ਤਨ ਕਾਛੇਂ॥੩॥ਬੈਠੇ ਲਿਖਿਨਹਾਰ ਢਿਗ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਕਿਤਿਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਤਿ 

ਲੈਦ। ਕਾਰਜ ਅਰਥੀ ਮਾਨਵ ਕੋਈ । ਜੋਰਤਿ ਹਾਬੰਨ ਜਾਚਤਿ 
ਜੋਈ॥੪॥ਬਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮਹਿੰ ਸੋ ਬੈਸਾ। ਉੱਤਰ ਦੇਤਿ ਜੋਗਜਿਸ ਜੈਸਾ। 
ਬਿੱਪ ਅਸ਼ੀਰਬਾਦ ਕਹਿ “ਜੀਵਹੁ । ਚਿਰੈਕਾਲ ਜਸੁ ਜੁਤਿ ਜਗ ਥੀਵਹੁ” ॥ 
੫॥ਮੁਖ ਮੁਰਬਾਯੋ ਬਹੁ ਦਿਜ ਕੇਰ।ਚੇਦੂ ਤਬਹਿ ਬਿਲੋਚਨ ਹੇਰਾਂ । “ਪਾਂਇ 
ਲਗਹਿ',ਪਾਂਧਾ!ਕਹ ਬਾਤੀ।ਤੁਝ ਦੇਖਤਿ ਧਰਕਤਿ ਮੁਝ ਛਾਤੀ ॥੬॥ ਫਰ- 
ਕਤਿ ਬਾਂਮ ਅੰਗ ਤਨ ਮੇਰੇ।ਨਹੀਂ ਸ਼ਗਨ ਕੁਛ ਆਛੇ ਹੇਰੇਬਦਨ ਸਚਿੰਤ 
ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਤੋਹੀ।ਅਤਿ ਸੈਸੈ ਹੋਵਤਿ ਉਰ ਮੋਹੀ ॥੭॥ ਪੰਥ ਚਲਤਿ ਵਸਤੂ 
ਚੁਰਵਾਈ । ਕਿਧੌਂ ਅਪਰ ਕਾਰਜ ਬਿਗਰਾਈ । ਮੁਦਿ ਜੁਤ ਮਿਲਿਬੋ ਚਹੀ- 
ਅਹਿ ਤੇਰਾ । ਪਠਜੋ ਹਤੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹਿਤ ਮੇਰਾ੮॥ਜਿਸ ਮਹਿ ਤੁਝ ਕੋ ਲਾਭ 
ਬਿਸਾਲਾ।ਅਸ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਸਮੇ ਹਰਖ ਕੇ ਮੁਖ ਮੁਰਝਾ- 
ਯੋ।ਦੇਖਤਿ ਮੋਕੋ ਅਚਰਜ ਆਯੋ॥੯॥ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਸੋ ਬਨਜੋ ਕਿ ਨਾਂਹੀ£। 
ਕਹੁ ਪਾਂਧਾਸਭਿ ਬਿਧਿ ਮੁਝ ਪਾਹੀਮਸੁਨਿ ਚੇਦੁ ਤੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਉਚਾਰਾ//ਸਨਹੁ 

_ਇਿਕੰਤ ਹੋਇ ਕਰਿ ਸਾਰ॥੧੦॥ਸੇਸੈ ਜੁਤ ਉਠਿ ਕਰਿ ਤਤਕਾਲਾ। ਬੈਠਜੋ 

੧ਦਾਜ । “ਨਰਮ ਫਿਛੌਣੇ ਤੇ ਕਾਲੀਨ [ਫ਼ਾ:, ਗਿਲੀਮ=ਕੈਬਲੀ, ਗੱਦਾ । ਫ਼ਾ:; ਗ਼ਾਨੀਚਹ= 
ਕਾਲੀਨ]। ਤਕੀਆ, ਸਿਰਹਾਣਾ । "ਸਜਾਏ ਹੋਂਏ । “ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੫੮) ਰਾਸਿ ੪ । ਅਸ ੮, 

ਸਭਿ ਤੇ ਹੋਇ ਨਿਰਾਲਾ । ਦਿਜ ਨੇ ਢਿਗ ਹੁਇ ਸਕਲ ਸੁਨਾਲੋ।“ਹੇ ਜਜ- 
ਮਾਨ! ਸੁ ਹੁਇ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਯੋ'0੧੧॥ ਹਮ ਨਾਤਾ ਜਬਿ ਲੇ ਕਰਿ ਗਏ । ਸ਼ੁਭ 
ਦਿਨ ਤਬਹਿ ਸੁਧਾਵਤਿ ਭਏ। ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਮਿਲਯੋ ਤਤਕਾਲਾ । ਲੋਕ 
ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਅਨੰਦ ਬਿਸਾਲਾ/੧੨॥ਬਾਲਕ ਚੌਂਕੀ ਆਨਿ ਬਿਠਾਯਹੁ।ਗਾਵਨਿ 
ਬਾਦਤਿ ਸਕਲ ਰਚਾਯਹ । ਹਮਹਿ ਬਲਾਯੋ ਗਮਨੇ ਤੀਰ । ਜਹਿੰ ਗੁਰ 
ਅਪਰ ਨਰਨਿ ਕੀ ਭੀਰ॥੧੩॥ਨੌ ਗਿਹ ਗਨਪਤਿ ਹਤੋ ਮਨਾਯਹੁ।ਤਿਲਕ 
ਕਰਨਿ ਕੋ ਜਥਿ ਉਦਤਾਯਹ । ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤਬਿ ਪਠਈ ਪਾੜੀ”। ਚਲਤਿ 
ਹਮਹਿ ਤਮ ਕਹੀ ਜੁ ਬਾਤੀ।੧੪॥ਮੋਰੀ ਅਰੁ ਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਚੁਬਾਰਾ । ਨਿਜ 
ਬਡਤਾਕੇ ਹੇਤ ਉਚਾਰ੫ ਕਿਹ ਸੁਨਿ ਕੈ ਲਿਖਿ ਭੇਜਜੋ ਸਾਰੋ। ਸੋ ਪਠਿ ਕੇ 
ਲਖਿ ਤੁਵ ਹੇਕਾਰੋ॥੧੫॥ਜਰੀ ਨ ਬਾਤ,ਨ ਲਖੀ ਬਡਾਈ। ਤੁਰਨ ਹਮ ਸੋ 
ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ।-ਰਹੈ ਚਬਾਰੋ ਸੋ ਦਖ ਪਾਵਹਿ । ਮਾਰਹਿ ਟੱਕਰ ਭਾਲ 
ਭਨਾਵਹਿ-॥ ੧੬॥ ਕੇਤਿਕ ਸਿੱਖ ਕਹਜੋ ਬਖਯਾਤਾ।-ਨਹਿੰ ਲਿਹ ਇਸ 
ਕਿਰਾੜ ਕੋ ਨਾਤਾ-।ਪ੍ਥਮ ਭਯੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਬਿਗਾਂੜ । ਸਹੀ ਨ ਤਿਨਹ ਸ 
ਦੀਨਿ ਉਘਾੜ” ॥੧੭॥ਕਯਾ ਕਹੀਅਹਿ ਬਡ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਾ।ਨ/ਹੰ ਸਵਰਲੋ 
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਚਾਰਾ।ਕਹਤਿ ਭਏ,-ਜੋ ਸਮ ਹੈ ਮੋਰੀਸਮ ਮੋਰੀ ਕੇਮਿਲਹਿ 
ਸੁ ਮੋਰੀ-॥੧੮॥ਇਮ ਸੁਨਿ ਬਹੁਤ ਥਾਨਿ ਕੀ ਸੈਗਤਿ।ਬੈਠੀਬਿੰਦ ਬਿਲੋਕ 
ਉਮੰਗਤਿ। ਤਿਨ ਮਹਿੰ ਤੇ ਇਕ ਉਠਿ ਕਰਿ ਖੱਤ੍ਰੀਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਹਿ ਗਿਰ 
ਬਚਿੱਤੀ॥੧੯॥-ਸਪਤ ਬਰਖ ਕੀ ਦੁਹਿਤਾ ਮੇਰੀ।ਲਿਹੁ ਨਾਤਾ ਗਰ ਕਰਹ 
ਨ ਦੇਰੈ-। ਬਾਲਕ ਤਿਲਕ ਕਰਕੋ ਤਤਕਾਲ। ਤਿਮ ਹੀ ਉਤਸਵ ਰਹੜੋ 
ਬਿਸਾਲਾ॥੨੦॥ਥੱਤੀ ਔਰ ਉਠਜਯੋ ਇਕ ਪਾਛੇ।ਸੈਗ ਗੋਤ ਨਿਜ ਕਹਿ ਕਰਿ 
ਆਛੇ।ਤਬਿ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਰੀ ਸਗਾਈ।ਦੇਖਤਿ ਦੁਗਨੀ ਬਜੀ ਬਧਾਈ॥੨੧॥ 
ਨਾਤਾ”ਤੋਹਿ ਸਤਾਕੋ ਫੇਰ।ਚਲਜੋ ਉਪਾਇ ਨਹੀਂ ਕਛ ਮੇਰਾ।ਸਨਿ ਅਨ- 
ਖਜੋ' ਚੋਦ ਮਤਿ ਹੀਨ।ਤਮਤਿਰਿਦਾ ਤੁਸ਼ਨਿ ਦਖਭੀਨ॥੨੨॥ਬਾਨ ਸਮਾਨ 
ਬੈਠ ਦਿਜ ਕੇਰੇ। ਲਗੇ ਰਿਦੇ ਭਏਦਖਤਿ ਬਡੇਰੇ ।ਕਹਤਿ ਕਯੋ “ਪਾਂਧਾ ! 
ਸਨਿ ਲੇਹ । ਜਜੋ' ਕਯੋਂ ਸਾਕ ਤਿਸੀ ਥਲ ਦੇਹ॥੨੩॥ਐਸੀ ਥਿਦਤਿ ਹੋਇ 

“੧ ਹੋਂਵਦੀ ਹੈ (ਜੋ) ਪੂਤੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ । “ਤੇਜੀ ਗਈ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ । ੧ਬਡਿਆਈ। 
ਪੂਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । “ਜੈ ਮੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ । €ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਮ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲੇਚਾ 

_ (ਅਓਹ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਵਾਂਗ ਆ ਮਿਲੇਗਾ । “ਸਾਕ । “ਅਣਖ ਵਿੱਚ ਆਯਾ ਭਾਵ ਖਿੜਿਆ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੨੨੫੯) ___ਰਾਸਿ੪।ਅਸੂ੮) 
ਨਹੋਜਾਇ-ਹਟਨੋ ਸਾਕ ਲਾਗੀ ਮਰ ਅਸੰਦ-।ਯਾਂਤੇ ਤੁਰਨਿ ਅਬ ਚਲਿ 
ਜਾਵਹੁਮੇਂ ਪੱਤ੍ਰੀ ਲਿਖ ਦੇਉ'ਮ ਸਧਾਵਹ॥੨੪॥-ਮੋਹਿਦਿਵਾਨ ਸ਼ਾਹਕੋ ਜ- 
ਨਹੁਕਲੀ ਬਾਤ ਨਾਂਤੋ ਅਬ ਮਾਨਹ-।ਇਮ ਡਰਾਇ ਕਰਿ ਦੀਜਹੁ ਪਾਤੀ। 
ਜਿਸਤੇ ਧਰਕ ਉਠੇ ਤਿਸ ਛਾਤੀ॥੨੫॥ਮਿਦਲ ਕਠੋਰ ਕਹਹ ਬਿਧਿ ਦੋਈ। 
-ਅਥਿ ਨਾਤੋ ਇਹ ਲੋਹਿ ਨ ਕੋਈ। ਯਾਤੇ ਤੁਮ ਢਿਗ ਪਨਹੁ ਪਠਾਵਾ-? 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਜ ਕੋ ਸਮੁਝਾਵਾ॥੨੬॥ਪਾਤੀ ਲਿਖਨਿ _ਲਗਜੋ ਪਨ ਚੈਦ। 
“ਲਿਖਤਮ ਸ਼ਾਹੁ ਦਿਵਾਨ ਬਿਲੀਦ੍।ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ!ਰਿਸ ਕੈਸੇ ਕਰੀਐਸਹਜ 
ਸੁਭਾਇਕ ਮੈਂ ਜੁ ਉਚਰੀ ॥੨੭॥ ਕਿਨਟੀ ਅਧਿਕ ਵਧਾਇਿ ਸਨਾਈ। ਜਾਤ 
ਗੋਤ ਉੱਤਮ ਲਘਤਾਈ।ਕਤਾ ਹਇ ਗਯੋ ਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੀਨਿ। ਜਥਾਂ ਜੋਗ 
ਲਿਹ ਮਨ ਮਹਿੰ ਚੀਨਿ ॥੨੮॥ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਜੇ ਅਪਰ ਸਗਾਈ।ਧਨੀ ਪੁਰਖ 
ਕੇ ਬਹੁ ਹੁਇ ਜਾਈਂ । ਜੇ ਹਮਰੋ ਸਨਬੈਧ ਤੁਮਾਰੇ । ਕਾਰਜ ਦੇਉ' ਅਨੇਕ 
ਸਪਾਰੇ ॥੨੯॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਜੇ ਕਰਿ ਲੇਹ ਨ ਨਾਂਤਾ।ਤੇ ਮੇਰੋ ਬੈਗੀ ਬੱਖਯਾਤਾ। 
ਤਮਰੇ ਸਿੱਖਨ ਕੂਕਰ ਕਹਜੋਸੋ ਸਨਿ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਦਖ ਲਹਮੋ॥੩੦॥ਕੁਕਰ 
ਹੋਇ ਲਗਾਂ ਤੁਮ ਗੈਲ" । ਤਬਿ ਜਾਨਹੁ ਜਬਿ ਹਇ ਫਲ ਫੈਲ ਅਬਿ ਲੋ 
ਰਸ ਹੈ ਹਮ ਤਮ ਮਾਂਹਿ। ਅਧਿਕ ਬਿਰੋਧ ਬਧਾਵਹ ਨਾਂਹਿ॥੩੧॥ਮੋ ਸੋਂ ਦੈਸ਼ 
ਰਚਹਿ ਬਿਨ ਜਾਨੇ।ਸੋ ਆਸ਼ਾ ਜੀਵਨਿ ਕਿਮ ਠਾਨੇ।ਸ਼ਾਹ ਦਿਵਾਨ ਮਰਾਤਬ 
ਮੋਹਿ । ਕਹੌਂ ਬਾਕ ਮਾਨਹਿੰ ਤਿਮ ਹੋਹਿ'॥੩੨॥ ਕਨਕਾ ਅਬਹਿ ਹੁਤਾਸਨ 
ਦ੍ਰੇਸ਼।ਸਮ=ਹੁ ਕੀਜਹੁ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਲਿਖਿ ਕੇ ਬਿਚ 
ਪਾਤੀ ਲਿਖਿ ਅਨੀਤ ਕੋ ਰਖ ਹਦ ਅਕਲ ਨਿਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿਜ 
ਰਹਮੋ//ਥਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਚਲਿ” ਚੰਦੁ ਕਹਮੋ। ਪਸ਼ਚਮ ਮੁਖ ਕਰਿ ਗਮਨਜੋ ਤਬੈ। 
ਸਨੈ ਸਨੈ ਮਗ ਉਲੈਘਜੋ ਸਬੈ॥੩੪॥ ਗੁਰੁਪਰਿ ਬਿਖੇ ਪ੍ਵੇਸ਼ਹੋ ਆਇ।ਨਿਸ 
ਪਰਿ ਗਈ ਬਸਜੋ ਇਕ ਥਾਇ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਗੁਰੁ ਸਭਾ ਲਗਾਈ। ਮੈਗਤਿ 
ਸਿਖ ਮਸੇਦ ਸਮੁਦਾਈ॥੩੫॥ਬਿੱਪ ਆਦਿ ਕਰਿ ਆਸ਼ਿਖਦੀਨਿ।ਪਾਤੀ ਬੇਠਿ 
ਅੱਗੂ ਕੌ ਕੀਨਿ। ਲੇ ਸਿਖ ਗੁਰੁ ਕੇ ਕਰ ਪਕਰਾਈ।ਖੌਲਿ ਪਦੀ ਚੌਦੂ ਚਤੁ- 
ਰਾਈ ॥੩੬॥ ਜਾਨਿ ਕੁਟਿਲਤਾ ਮੂਰਖ ਕੇਰੀ । ਉੱਤਰ ਕਹਤਿ ਕਏ ਤਿਸ 
ਬੇਰੀ ।“ਮਾਨਨੀਯ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇਕਰਹਿਂ ਤਥਾਂ ਇਹ“ ਜਥਾ ਉਚਾਰੇਂ॥ 

__ ੧ਖਿੱਛੇ । “ਫਲ ਫਲੇਗਾ । ₹(ਬਾਦਸ਼ਾਹ) /ਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਣਕਾ ਵਤ 
ਵੈਰ ਦੀ ਅਗਨੀ । “ਭਾਵ ਸਿੱਖ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚਜ। ____(੨੨੬੦) ___ ਰਾਸਿਓ।ਅੱਸੂਦ 
੩੭॥ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿਕ ਗੁਰੁ ਸਾਰੇ। ਜਾਨਤਿ ਰਹੇ ਇਨਹੁ ਬਹੁ ਪਜਾਰੇ। 

ਹਮ ਭੀ ਮਾਨਤਿ ਹੈਂ ਸਿਖ ਬਾਕ। ਕਹਯੋ ਤਿਨਹ-ਨਹਿ ਲੀਜੰਹ ਸਾਕ-॥ 

੩੮॥ ਸੋ ਕਿਮ ਢੇਰਿ ਸਕਹਿ ਮਨ ਜਾਠੋ।ਤੁਮ ਕਜੋਂ ਅਬਿ ਐਸੇ ਹਠ ਠਾਨੋ। 
ਅਪਰ ਥਾਨ ਨਾਤਾ ਕਰਿ ਦੀਜਹਿ । ਜੋ ਅਪਨੇ ਸਮਸਰ ਲਖਿ ਲੀਜਹਿ ॥ 
੩੯॥ਦੋਹਰਾ॥ਸਤ,ਤਿਯ,ਧਨ,ਤਨ ਆਦਿ ਸਭਿ ਤਜਿਤਿ ਨ ਲਾਵੇਂ ਦੇਰਿ । 

ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਕੌ ਤਯਾਗਬੋ ਤਉ ਨ ਹਮਤੇ ਹੇਰਿਨੈਂ । ੪੦ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਹੋਇ 
ਸਿੱਖ ਏੜੋ ਪਦ ਪਾਏ।ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੇ ਪੂਜ ਬਨਾਏ। ਸਿਖ ਕੰ ਸਮਸਰ 
ਅਪਰ ਨ ਪਜਾਰੋ । ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਮਹਿੰ ਸਿੱਖ ਸੈਭਾਰੋਂ ॥੪੧॥ ਪੂਜਨੀਯ ਹੈ 
ਸਿੱਖਕ ਮਹਾਂਨ । ਤਨ ਧਨ ਮੇਰੋ ਹੈਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਨ।ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੁਖ 
ਪੱਯੈ।ਕਹਜਯੋ ਤਿਨਹ ਕੌ ਕਿਮ ਹਟਕੱਯੇ ॥ ੪੨ ॥ ਬਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਵਤਸਲ 
ਕੁਗਵਾਨ" । ਜਿਮ ਤਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰਿਯ ਭਗਤ ਮਹਾਂਨ । ਤਥਾ ਹਮਾਰੇ ਸਿੱਖਨਿ 
ਕੇਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਘਨੇਰੀ।੪੩॥ਹਮ ਤੇ ਲਿਐ ਜਾਇ ਨਹ 
ਨਾਤਾ।ਕਹ ਦਿਜ ਚੇਦੁ ਕਹੁ ਬੱਖਮਾਤਾ।ਸੁਨਤਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੇ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ । 
“ਸ਼ਾਹ ਦਿਵਾਨ ਅਧਿਕ ਹਠ ਮਾਨੀ0੪੪॥ਪਰਹਿ ਬੈਰ ਬਹੁ ਕਾਜ ਬਿਗਾਚੇ। 

_ਚਹੈ ਸ ਕਰੈ ਮਹਾਂ ਬਲ ਧਾਰੇ । ਹਟੀ ਸਗਾਈ ਸਮ ਦੁਖ ਐਂਗਨਹੀਂ ਹੋਤ 
ਜਾਨਹਿੰ ਸਭਿ ਠੌਰਿ ॥ ੪੫॥ ਹਿਤ ਰਾਵਰ” ਕੌ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਹਜੋ । ਜਥਾ 
ਭਵਿੱਖਮਤਿ ਬਰਤਹਿ ਲਹਜੋਲਿਹ ਨਾਤਾ ਹਇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਬਿਖੋਰਾਂ । ਨਾਂਹ 
੩ ਇਸ ਫਲ ਕਸ਼ਟ ਘਨੇਰਾ॥੪੬॥ਸਮਾਂ ਚੁਕੇ ਪਛੁਤਾਵੰਨ ਰਹੇ।-ਫਲੋ ਨ 
ਕਰਯੋ-ਆਪਿ ਕੋ ਕਹੇਂ/ਯਾਂਤੇ ਮਾਨ ਲੇਹੁ ਮਤਿ ਮੇਰ।ਦੁਹ ਦਿਸ਼ਿ ਵਧਹਿ 
ਪਰਮੋਦ ਬਡੇਰਾਂ ॥੪੭॥ ਨਤੁ ਸੈਸੇ ਜੀਵਨ ਮਹਿ ਹੋਇ। ਜੇਤੋ ਬਲ ਕਰਿ ਹੈ 
ਸਭਿ ਕੋਇ! ਸੁਨਿ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਦਿਜ ਤੇ ਬਾਤਿ। ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸ- 

੧ ਭੁਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ । “ਹੌਕਾਰੀ । “ਆਪਦੇ ਭਲੇ ਲਈ । “ਐੱਗੇ ਨੂੰ 
ਵਰਤਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । “(ਉਸ. ਵੇਲੇ) ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ-ਇਉੱ' ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
(ਪਿਛੋਂ) ਕਹੀਦਾ ਹੈ । ਰ ਰ 

#ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੇ ਬਿਰਦ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ 
_ਦਾ ਰਿਗਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ:-“ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੱਰੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਸਿਖ ਕੀ' ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀ 
ਮੁਖ ਕਾਕ ਉਚਾਰਿਆ:-(ਮੋ ਗੂਹ ਮੈ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਲੌ ਸਭ ਹੈ ਇਨ ਹੀ ਕੋ' । ਪਰ 
ਏਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੈਂ' ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਲਿਵ ਵਾਲੇ ਬੈਦੇ ਹੈਂਦੇ ਸਨ । 

_ਸਾਈ' ਤੋਂ ਟੁੱਵੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਸਾਕਤ ਨਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਦੇ । 



_ਸ਼੍ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੨੨ (੨੨੬੧) ਰਾਸਿ ੪ । ਅਸੂ ੯. _ 

ਕਾਤਿ॥੪੮॥£ਹਮ ਕਿਸਹੂੰ ਸੋ ਬੈਰ ਨ ਕਰੈਂ।ਕਿਸਕੋ ਪਸ਼ਰੋ ਨ ਹਿਰਦੈ ਧਰੈਂ। 

ਕਰਹਿ ਨਿ੍ਵੈਰ ਸੈਗ ਜੋ ਬੈਰ। ਤਿਸ ਕੇ ਜੁਗ ਲੋਕਨਿ ਕਯਾਂ ਥੈਰਊ॥੪੯॥ 

_ਸਭਿ ਕੋ ਪੰਤਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਹੈ।ਸਖਦਖਕੀ ਸੁਧਿ ਜਗ ਕੀ ਲਹੈ।ਕਲਾਬੁਰਾ 

ਜੋ ਕਰਮ ਕਰੈਤ।ਤਿਨ ਤੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੀਵ ਧਰੈਤੇ॥੫੦॥ਚਿਤਵਤਿ ਬ੍ਰਾ, 
ਬ੍ਰਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ।ਇਹੀ ਨੋਮ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਬਨਿ ਆਵੈਪਰ ਕੋ ਖਨਹਿ ਕੁਪ ਹਿਤ 

ਬਰੇ'।ਝੇਹੇ'ਗਿਰੈ ਸੁਬਹੁ ਦੁਖਭਰੈ'॥੫੧॥ਇਮ ਕਹਿਤੂਸ਼ਨਭਏ ਗਸਾਈਂ। 

ਦਿਜ ਉਠਿ ਗਯੋ ਬਹੁਤ ਪਛੁਤਾਈ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਕੋ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ । 

ਚੋਦ ਕੌ ਸਧਿ ਦਈ ਅਵਾਸ ॥ ੫੨॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਚੈਦੁ ਸੁਨਿ ਜਰ ਬਰ ਗਯੋ 

-ਨੈਕ ਨ ਮਾਨਜੋ ਤ੍ਰਾਸਕਰੀ ਜਾਤਿ ਮੈਂ ਹੀਨਤਾ” ਹਤੌਂ ਜਤਨ ਠਿਰਜਾਸ- 
॥੫੩॥ ਗੁਰ ਘਰ ਸੋਂ ਰਚਿ ਦੈਸ਼ ਕੋ ਬੁਰੀ ਕਰਨਿ ਤਬਿ ਲਾਗਿ । ਘਾਤ 

ਬਿਚਾਰਤਿ ਪਿਖਤਿ ਨਿਤ ਚਗਲੀ ਉਗਲਕ੍ਭਾਗ॥੫੪॥ਬਹੁਰ ਕਥਾ ਇਹ 

ਕਹੈ' ਗੇ ਦਸ਼ਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਜੁ ਕੀਨਿ। ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਬਯਾਹੁ ਕੋ ਸ਼੍ਰੋਤਾ 

ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੫੫॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿ੍ੌਥੇ ਚਤੁਰਥ ਰਾਂਸੇ “ਵੰਦੁ ਕੋ” 

ਪ੍ਰਮੰਗ ਸਜ ਸਰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮੋ ਅੱਸੂ । ੮ ॥ 

. [ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ । ਮੇਲ ਦਾ ਆਵਣਾ | । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਾਸੁਰ ਕਿ ਕ ਬਿਤਾਇ ਕਰਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਨਾਥ। ਚਿਤ- 

ਵਤਿ ਨੌਦਨ ਬਯਾਹਾੱਂ ਕੋ ਬਡ ਉਤਸਵ ਕੇ ਸਾਬ ॥ ੧ ॥ ਨਿਸਾਨੀ ਛਦ ॥ 

ਅਗਹਨਿ” ਬੀਤਯੋ ਮਾਸ ਜਬਿ ਪੁਨ ਪੂਸ“ ਸੁ ਆਯੋ।ਸਮੇ ਮਹਾਂ ਉਤਸਾਹ ਕੌ 

ਜਾਨਯੋ ਨਿਯਰਾਯੋ । ਮਹਾਂਦੇਵ ਸੇ ਮਿਲਿ ਗੁਰੁ ਬੈਠੇ ਇਕ ਥਾਨਾ । ਕਰੀ 

ਵਾਰਤਾ ਬਹਤ ਹੀ ਪਰਸੈਗ ਜਿ ਨਾਨਾ॥ ੨॥ ਬਹਰ ਬਯਾਹ ਕੀ ਬਾਤਿ ਕੋ 

ਸਬਿ ਜ਼ਿਕਰ ਸਨਾਯੋ/“ਏਕ ਮਾਸ ਹੀ ਬਿਚਿ ਰਹਯੋਦਿਨ ਨਿਕਟ ਸੁ ਆਯੋ 

। ਬਡੋ ਕਰਾਤ ਅਬਿ ਦੂਰਿ ਹੈ ਬਡ ਧਰਤਿ ਬਿਰੋਧਾਨੰਮ ਭਏ,ਨਹਿੰਮਾਨਹੀ, 
ਰਾਖਹਿ ਉਰ ਕੋਧ॥੩॥ਚਹਿਯਹਿ ਅਬਹਿ ਬੁਲਾਵਨੋ ਇਹ ਉਚਿਤ ਮਹਾਨਾ 

।ਸਹਤ ਕ੍ਟੈਬ ਸੁ ਆਵਨੋ ਹੋਵਹਿ ਇਸ ਥਾਨਾ। ਮਹਾਂਦੇਵ ਬੋਲਯੋ ਸਨਤਿ 

“ਭੋਜਹ ਲਿਖਿ ਪਾਤੀ। ਕੌ ਨਰ ਆਛੋ ਜਾਇਕੈ ਆਨਹਿ ਭੁਲਿ ਭਾਂਤੀ ॥ 

“ਪਰਾਏ ਦੇ ਬੁਰੇ ਲਈ ਖੂਹ ਖੌਂਦੇ । “ਖਾਂਤੇ ਵਿਖੇ । “ਮੇਰਾ ਭਰ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ)ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ,ਮੇਰੀ ਰ 

ਜਾਤ (ਭਾਈਆਂ) ਵਿਚ ਹੀਨਤਾ ਕੀਤੀ । 5 ਮੱਘਰ । “ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ । “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ 

ਜੀ ਦੇ ਵਿਵਾਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੫ ਅੰਸੂ ੨੭ ਅੰਕ ੪੬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਲੂਕ । 



_ਸ਼੍ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ੨੬੧ ੧ ਰਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ ੯. 

੪॥ ਸਨਮਾਨਹ ਸਗਿ-ਰੀਤਿ ਤੇ ਹੈ ਭਾਤ ਬਡੇਰੋ। ਜੋ ਕਯੋਂ ਕਰ ਤਿਸ 
ਆਨਿਯੇ ਆਛੀ ਬਿਧਿ ਹੇਗੋਪਰਨੇ'ਮਰਲੇ ਮਹਿ ਸਰਬ ਸਨਬੌਧਿ'ਮਿਲੰਤੇ। 
ਇਹੀ ਜਗਤ ਕੀ ਰੀਤਿ ਹੈ ਸਭਿ ਨਰ ਬਰਤੱਤੇ॥੫॥ਸ਼ਾਦੀ ਤਮਰੇ ਸਦਨ 
ਹੈ ਰੁਠੇ ਸ ਮਠਾਓ”। ਭਾਤਾ ਕਰਹ ਇਕੱਤ ਸਭਿ ਬਡਿਤਾ ।ਜਮ ਪਾਓ । 

ਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਥਹ ਮੇਲਿ ਕੀ ਬੈਧ੫ ਸਮਦਾਯਾ%ਜਾਤਿ ਬਿਖੈ ਸੋ ਬੜਾ ਹਇ ਸਕਿ 
ਸੋਂ ਬਨਿ ਆਯਾ॥੬॥ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੇ ਬਾਂਕ ਕੋ ਸਤਿਗਰ ਨੇ ਮਾਨਾ । ਲਿਖੀ 
ਪੱਤਿਕਾ ਤਬਹਿ ਗਰ ਬਡਿ ਆਇ ਮਹਾਨਾ।/ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੰਦਨ ਜਥਾ ਹਰਿ 

_ ਗੋਵਿੰਦ ਤੈਸੇ।ਬਯਾਹ ਸਮਾਂ ਇਨ ਕੋ ਅਬਹਿ ਭੇਜਜੋ ਲਿਖਿ ਜੈਸੇ।੭॥ਅਪਨਿ 
ਜਾਨਿ ਆਵਹ ਇਹਾਂ ਤੁਮ ਕਾਜ ਰਚਾਵੋ। ਜਿਮ ਆਇਸ ਦਿੰਹ ਕਗੀਹੇ _ 

_ਤਿਮ ਜਿਸ ਤੇ ਜਸੁ ਪਾਵੋਂ । ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਰੋਧ ਨ ਕੀਜੀਏ ਹਮ ਕੋ ਲਘ ਜਾਨੋ। 
ਹਾਨ ਲਾਂਭ ਤੁਮ ਕੌ ਅਹੈ ਜਸੁ ਅਪਜਸ ਸਾਨੋ'॥੮॥ਹਮ ਲਘ ਤੁਮ ਕਾਤਾ 
ਬੜੇ ਸਗਰੀ ਬਿਧਿ ਜਾਨੋ ।ਚਤੁਰ ਮਹਾਂ ਬਿਵਹਾਰ ਮਹਿ ਸਭਿ ਤੇ ਨਹਿ 
ਛਾਨ।ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਲਿਖਿ ਸਿਖ ਪਠਜੋ ਜੈਗਲ'ਦਿਸ਼ਿ ਜਾਹੀ।ਗ੍ਰਾਮਨਾਮ 
ਕੋਠਾ ਅਹੈ ਬਾਸਹਿ ਤਿਸ ਮਾਂਹੀ॥ ੯॥ ਕਾਵਰਿ” ਭਰਿ ਪਕਵਾਨ ਕੀ ਸੇਗ 
ਕਰੇ ਕਹਾਰ।ਗਮਨੇ ਲੇ ਕਰਿ ਪੰਥ ਕੋ ਗੇ ਸਲਤਾ ਪਾਰਾ।ਉਲੰਘ ਬਿਪਾਸ' 
ਸਤੁਦਵਾਂ ਕੋਠੇ ਕਹੁ ਆਏ। ਜਹਿੰ ਪਿਥੀਆ ਬੈਠਜੋ ਸੁਨਯੋ ਤਿਸ ਨਿਕਟ 
ਸਿਧਾਏ॥੧੦॥ ਅਗੂ ਮਿਠਾਈ ਕੋ ਧਰਜੋ ਪਾਤੀ ਕਰ ਦੀਨੀ।ਗੁਰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ 

ਰ ਬੈਦਨ ਕਰੀ ਬਹੁ ਧਰੀ ਅਧੀਨੀਪਾਤੀਖੋਲੀਪਠੀ ਜਬਿ ਦੁਖ ਰਿਦਾ ਪਰੋ 
ਯੋਚਿਤਵਤਿ-ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਭਯੋ ਬਡ',ਸਤ ਬਯਾਹ ਸਜੋਯੋ'॥੧੧॥ਵਧਤਿ 

ਜੋ ਦਿਨ ਪਰਤ ਅਧਿਕ ਲਹੈ ਚਲੜੋ ਉਪਾਉ । ਕਿਮ ਗਹਾਇ ਮਰ- 
ਹੌ; ਕੋ ਘਾਤ ਨ ਪਾਉਂ-ਇਮ ਮਨ ਮਹਿ ਸੈਕਟ ਲਹਜੇ ਪਠਿਕੈ 

; ਪਾਤੀ। ਉਤਸਵ ਸੁਨਿ ਕੈ ਅਨੁਜ ਕੌ ਜਨੁ ਮੂ ੧ 

੧ ਕਰੋ ੪੧ ਰੈ 
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੧ਵਿਵਾਹ । “ਧੈਬੈਧੀ । “ਰੁੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ । ਹਓ । “ਸਾਰੇ ਸਬੈਧੀਆੰ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਹੈ। ਜਸ _ 
ਅਪਜਸ ਸਣੇ । ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਣੇ ਹੈ । “ਮਾਲਵਾ । “ਵਹਿਗੀ । 

੯ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਤੇ ਹੇ ਗਏ ਹਨ । “ਰਚਾਇਆ ਹੈ । ""ਤੁਫਾਨ ਦੀ; ਭਾਵ ਭਾਰੀ ਭੁਹਮਤ ਲਾਕੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੬੩) ਰਾਸਿ ੪। ਔਸੂ ੯. 
ਰਿ ਅਸਲਾ 

ਅਲ ਅਲ ਕਲ ਲਾ ਕਾ 
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ਨਿਲਾਜ ਹੈ,ਘਟ ਕਪਟ ਬਿਸਾਲਾ । ਮੁਖ ਤੇ ਮੀਠਾ ਉੱਜਲਾ ਅੰਤਰ ਤੋਂ 

ਕਾਲ।ਪਾਇ ਪਿਤ ਕੀ ਵਸਤ ਕੋ ਬਡ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵਾ/ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਪਾਯੋ 

ਨਹੀਂ ਸਕਣ ਨਹਿ ਜੋਵਾ ॥੨੪॥ ਮੇਲ ਹਮਾਰੋ ਰੰਹ ਚਕਨੋ, ਨਹ ਬਦਨ 

ਮਿਲੈ ਹੈ"।ਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਗੰਹਵਾਇ ਕਾਰਿ ਅਵਿਲੋਕ ਸੁ ਲੋ ਹੈ।ਉਰ ਗ਼ਰੂਰ 

ਗੁਰਤਾ ਲਹੈ'ਨਹਿੰ ਜਾਨੋ ਆਨਾ । ਸ਼ਾਹ ਦਿਵਾਨ ਮਹਾਨ ਸੇ ਜਿਨ ਬਾਦ 

ਉਠਾਨਾ॥ ੧੫॥ ਕਹਾਂ ਅਲਪ ਹਮ; ਕਹਾਂ ਸੋ ਜਹਿੰ ਬੈਰ ਲਗਾਯੋ । ਨਿਜ 

ਜੀਵਨਿ ਨਹਿ ਚਾਹਤੋ ਦਿਲ ਕਤੋ ਬੈਧਾਯੋ:ਮੈਂ ਜਾਵੇਂ ਜਥਿ ਬਯਾਹਮੈਚੇਦੂ 

ਸਨਿ ਲੈ ਢ।ਕਰੰਹ ਬੈਰ ਮੋ ਸੋਂ ਤਬਹਿ ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਬਿਗਰੇ ਹੈ।੧੬॥ਯਾਂਤੇ 

ਮੈਂ ਕਿਮ ਸ਼ਾਇ ਹੈਂ, ਪਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮੇਰਾ। ਨਹਿਕ੍ਰਾਤਾ ਮਨ ਜਾਨਤੰ;ਛਲ 

ਕਰਤਿ ਬਡੇਰਾ।ਲੈਦਾਵੋ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਕੋ ਮੈਂ ਨਾਂਹਿ ਨ ਜਾਵੇਂ।ਜੀਵਤਿ ਖ਼ਿਲ 

ਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਿਰ, ਛਾਤੀ ਤਪਤਾਵੇਂ॥੧੭॥ ਉਠਹੁ ਜਾਂਹ ਮਮ ਪਾਸ ਤੇ ਨਹਿੰ 
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ਬਿਲਮ ਲਗੀਜੋ । ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਤੇ ਨਹਿ ਮਿਲੋ ਅਬਿ ਜਾਇ ਕਗੀਜੇ। _ 

ਇਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਕੋਧ ਸੋਂ ਸਿਖ ਦਿਯੋ ਉਠਾਈ।ਕਾਵਰ ਸਭਿ ਮਿਸ਼ਟਾਨ 

ਕੀ ਹਟਿ ਕਰਿ ਪਰਿ ਆਈ ॥ ੧੮॥ ਆਇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌ ਬੈਦਨ 

ਪਦ ਕੀਨੀ। ਪਿ੍ਥੀਏ ਕੀ ਸਭਿ ਬਾਰਤਾ ਥਿਤਿ ਹੁਇ ਕਹਿ ਦੀਨੀ। “ਕੰਧ 
ਬਿਸਾਲ ਕਰਾਲਤਿਸਉਰ ਬੈਰਧਰੇਤਾ। ਚਾਹਤਿ ਹੈ ਗਹਵਾਇਬੋਪ੍ਰਾਨਨ ਕੋ 

ਹੈਤਾ॥੧੯॥ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਤੂਸ਼ਨਿ ਹੀਠਾਨ।।ਬੁਰਾਂ ਭਲਾ 
ਕਿਛੁ ਨਹਿੰ ਕਹਜੋ ਭਾਵੀ ਅਸਮਾਨੀ।ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੌ ਵੇਰ ਤਬਿ ਨਿਜ ਨਿਕ- 

ਟ ਬਲਾਯੋ।ਬਡੇ ਕਾਤ ਬਿਰਤੋਤ ਕੋ ਕਹਿ ਸਕਲ ਸੁਨਾ੧ੋ॥੨੦॥“ਤਿਹ ਸੋਂ 

ਮੇਲ ਨ ਬਨਤਿ ਹੈ, ਟੂਟਜੋ ਨਹਿ ਥੋਰਾ । ਜੋ ਚਾਹਤਿ ਹੈ ਰਿਸ ਧਰੇ ਗੱਤ 

ਪਾਨਨਿ ਮੋਰਾ,ਪੁਸ਼ਤਨਿ ਲੌ"ਕਿਮ ਮਿਲਹਿ ਨਹਿੰਹਐਸੀ ਤਿਨ ਕੀਨੀਗਯੋ 

ਪੁਕਾਰੁ ਵਿਚਿ ਰਹੋ ਰਿਸ ਤਜੀ ਨ, ਚੀਨੀ”॥ ੨੧॥ ਮਹਾਂਦੇਵ ਨੇ ਸੰਨ 
ਭਨਜੋ “ਧੀ ਸੋ ਮਾਨੀ । ਉਚਿਤ ਰੀਤਿ ਤੁਮ ਨੇ ਕਰੀ, ਅਨਉਚਿਤ ਨ 

ਮਾਠੀ । ਹੋਰਿ ਹੇਰਿ ਐਸ਼੍ਰਜ ਕੌ ਦੁਖਪਾਇ ਘਨੇਰੇਸਮਤਾ ਚਾਹਤਿ ਕਿਮ 

ਲਹੇ ਨਹਿੰ ਭਾਗ ਬਡੇਰੇ॥੨੨॥ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪੁਨ ਭਨਮੋ “ਸਭਿ ਮੇਲ 
ਬੁਲਾਵੈ।ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਖਤੁਰ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਚਲਿ ਆਵੈਂ”। ਕਾਵਰ ਭਰੋ 

“ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ । “ਗੁਰਿਆਈ ਲੈਕੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਹੈਕਾਰ ਹੈ । ੧ ਦਿਲ਼ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ) ਕਿੱਥੇ 

ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਥੋਂ ਐਡਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ ਨੇ । "ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ । ਹੂ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੨੨੬੪) ਰਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ ੯. 
ਕਹਾਰ ਗਨਿ ਪੰਠਏ ਪਕਵਾਨਾ। ਲਿਖੀ ਪੱੜ੍ਰਕਾਂ ਸਭਿਨਿ ਸ ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ 
ਮਹਾਨਾ ॥੨੩॥ “ਸਰਬ ਸੈਂਗਿ ਪਰਵਾਰ ਲੇ ਇਤਿ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਆਵੋ। ਹਰਿ 
ਗੋਵਿੰਦ ਵਿਵਾਹੁ ਲਖਿ ਨਹਿ ਦੇਰ ਲਗਾਵੋ।ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਠਾਇਓ ਸਿਖ 
ਦੇ ਕਰਿ ਪਾਤੀ।ਮਿਲਯੋ ਜਾਇ ਕਰਿ ਮੋਹਰੀ ਸੁਨਿ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ ॥ ੨੪ ॥ 
ਸਭਿ ਕਟੈਬ ਹਰਖਤਿ ਭਯੋ ਨਿਜ ਉਤਸਵ ਜਾਨਾ । ਤਥਾ ਜਾਇ ਦਾੜੂ 
ਨਿਕਟ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਖਾਨਾ । ਸਨਤਿ ਸੁਧਾਸਰ ਕੋ ਚਹਜੋ ਕਰਿਬੇ ਪ੍ਸ- 
ਬਾਨਗਤਕਾਰ ਸਰਬ ਪਰਵਾਰ ਭਾ ਕਰਿ ਹਰਖ ਮਹਾਨਾ॥੨੫/ਪੁਨ ਅਪਨੇ 
ਸਸੁਰਾਰ ਘਰ ਇਕ ਮਨੂਜ ਪਠਾਵਾ। ਮਉ" ਸੁ ਗਾਮ ਕੌ ਨਾਮ 

_ ਸਕਲ ਸੁਨਾਵਾ।ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਚੌਦ'ਆਨੰਦ ਲਹਿ ਧਨਵੈਤੀ”ਦਾਰਾਂ । ਦੋਹਿਤ ਕੋ 
ਉਤਸਵ ਸਨਜੋ, ਕੀਨਿਸਿ ਬਡ ਤਯਾਰਾਂ॥੨੬॥ਬਿੰਦ ਮਸੈਦ ਹਕਾਰਿ ਗੁਰੁ 
ਆਇਸ ਫਰਮਾਈ।'ਤਯਾਰ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਕਰਹੁ ਸੁਭ ਚਹਿਯ ਜੁ ਸਮੁਦਾਈ । 
ਚੋਦੋਏ ਬਹ ਮੋਲ ਕੇ ਬਾਲਰ ਬਮਕੇਤੀ।ਖੀਨਖਾਫ ਲਾਗਹਿ ਜ਼ਰੀ ਸੁੰਦਰ 
ਦਤਿਵੇਤੀ ॥੨੭॥ ਰੇਸ਼ਮ ਕੀ ਡੋਹੈਂ ਲਗੀ ਬਹੁ ਬਰਨ ਬਨਾਵੇਂ । ਮਖਮਲ 
ਕੋ ਸਭਿ ਫਰਸ਼ ਕੌ ਗਨ ਦਰਬ ਲਗਾਵੰ।ਕਰੌ ਕਨਾਤ ਬਨਾਤਕੀ ਤੋਬੁ ਜੁ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਚੋਬੈਂ ਰੰਚਿਰ ਕੀਜੈ ਦਰਹਾਲਾ' ॥ ੨੮ ॥ ਸਮੈਦਨ 
ਸਕਟਨਿ ਤਯਾਰ ਹੁਇ ਜੋ ਚਹਿਯ ਕਰਾਵੋਆਂਤਸ਼ਬਾਜੀ ਹੋਹਿ ਬਹੁ ਤਿਨ 
ਦਰਬ ਦਿਵਾਵੋ।ਜ਼ੀਨ ਤਰੈਗਨਿ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੀਜਹਿ ਬਡਿ ਮੋਲੇ। ਅਲੰਕਾਰ - 
ਘਰਿਵਾਇ ਕਰਿ ਸਾਜਹ ਸਭਿ ਟੋਲੇ! ॥੨੯॥ ਲਘ ਨੌਬਤ ਆਇਸੁ ਦਈ 
ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਜਾਵੇਤੁਤੀ ਅਪਰ ਨਫੀਰੀਆਂ ਨਿਜ ਸੈਗਿ ਮਿਲਾਵੋ । ਡਢ 
ਬਾਜਤਿ ਜੁਤ ਬੇਸਰੀ ਬਡ ਧੌਸ ਗਹੀਰੇਂ।ਪਟਹ ਪਣਵ”ਕੀ ਧੁਨਿ ਉਠਹਿ 
ਸੁਨਿ ਹੋਵਹਿ ਭੀਰੋ॥੩੦॥ਬਜਹਿ ਢੋਲ ਅਰੁ ਬੈਸਰੀ ਢਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰੁਦ੍ਰਾਰੇ 
ਮਹਾਂ ਕੁਲਾਹਲ ਹੋਤਿ ਹੈ ਸਠਿ ਹਰਖਤਿ ਭਾਂਰੇ। ਅਨਿਕ ਕਰਾਹੇ ਧੰਰ 
ਦਏ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਵੈ।ਕਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਸ੍ਰਾਦਿ ਮਹਿੰ ਮੇਵੇ ਸੁ ਮਿਲਾਵੈਂ ॥ 

੩੧॥ਮੋਦਕ,ਖੁਰੇ,ਅਰ ਬਰੇ ਦਧਿ ਲਵਨਿ ਰਲਾਏ।ਚਿਰਵੇ“ਬਡੇ ਜਲੋਬ 
ਜਤਿ ਇੱਤਯਾਦਿ ਬਨਾਏ।ਮੇਲ ਲਗਜੋ ਆਵਨਿ ਤਬੈ ਹਰਖਤਿ ਨਰਨਾਰੀ। 
"ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹੁਰੇ-ਖਿੰਡ ਦਾ-ਨਾਮ-ਸੀ-ਜੇਤਸੀਲ- ਫਲੌਰ ਵਿਚ ਹੈ। 
੧ੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ । “ਨਾਮ ਸੀ ਪੰਚਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ । “ਛੇਤੀ । 

ਪਗਾਰੀ ਧੌਂਸ । #ਪਟਹ=ਵਤਾ ਨਗਾਰਾ । ਪਣਵ=ਛੋਟੇ ਢੋਲ । ?ਬੋਨਾ ਉਬਾਲ ਤੇ ਕੁੱਟਕੇ ਕਢੇ 

ਚਾਵਲ ਜਿਸ ਦੀ ਖੀਰ ਸ੍ਰਾਦੀਕ ਹੈਂਦੀ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੨੨੬੫) ____ ਰਾਸਿ੪।ਸੰਹ੯, 
ਪਹਰਿ ਬਿਕੂਖਨ ਬਸਨ ਸ਼ੁਭ ਬਡਿ ਸੋਭਾਂ ਧਾਰੀ ॥ ੩੨ ॥ ਗਇੰਦਵਾਲ ਤੇ 

ਮੋਹਿਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਨ ਲਜਾਯੋ। ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਅਨੰਦ" ਮਿਲਿ ਸੈਸਰਾਮ ਸ 

ਆ% ਸ਼ੰਦਰਜਤਿ ਗਮਨੇ ਸਕਲ ਸਮੈਦਨ ਚਢਿ ਚਾਲੋ। ਕਿਤਿਕ ਅਰੂਢੇ 

ਸਕਟ ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਿਸਾਲੇ॥੩੩॥ ਉਤਰੇ ਨਿਕਟ ਖਡੁਰ ਮੈਂ ਦਾੜੂ ਘਰ 

ਜਾਏਕਰੀ ਸੇਵ ਸਭਿ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਨਿਸ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਏ। ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਤ ਕਰਿਬੇ 

ਗਮਨ ਰਬ ਸਕਟ ਸ ਜੋਰੇ। ਆਰੁਦੇ ਬਡ ਚੌਂਪ ਜੁਤਿ ਚਲਿ ਗੁਰੁ ਪੁਰਿ ਓਰੇ 

॥੩੪॥ਸਭਿ ਕਟੈਬ ਕੋ ਸੈਗ ਲੇ ਦਾਤੂ ਭਾ ਤਕਾਰੀ । ਚਢਿ ਚੰਢ ਅਪਨੇ ਜਾਨੁ 

ਪਰਿ ਗਮਨੇ ਹਿਤ ਧਾਰੀ । ਦੋਨਹੁ ਬਲ ਤੇ ਚਾਲਿ ਕੌਰ ਗੁਰ ਨਗਰੀ 

ਆਏ। ਕੁ੫ ਸ਼ਨਾਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਏ॥੩੫॥ ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ 
ਸੁੰਦਰ ਸੰਭਿਨਿ ਖੈਦਨ ਕੋ ਕੀਨੀ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਜਸੁ ਉਚਰਤੇ ਪਰ- 
ਦਫਨਾ ਦੀਨੀ । ਪੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਸਦਨ ਕੋ ਗਮਨੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਮਿੱਲ 

ਮਿਲਿਕਰਤਿ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਬਹੁਭਨੈਂ ਬਭਾਈ॥੩੬/ਜਥਾਂ ਜੋਗ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ 
ਸਗਰੇ ਸਨਮਾਨ । ਸ਼ੈਦਰ ਸਦਨ ਨਿਵੇਸ ਦੇ ਬਚ ਮਧੁਰ ਬਖਾਨੇ । ਮਹਾਂ 
ਦੇਵ ਸੋਂ ਮਿਲੋ ਸਭਿ ਧਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਉਦਾਰਾ । ਕਰਤਿ ਪਰਸਪਰ ਬੇਦਨਾ ਨਿਜ 
ਕਸ਼ਲ ਉਚਾਰਾ ॥ ੩੭ ॥ ਬੁੱਢਾ ਅਰੁ ਗੁਰੁਦਾਸ ਜੁਤ ਮਿਲਿ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। 
ਸਾਲੋ ਆਦਿ ਮਸੈਦ ਗਨ ਸਭਿ ਸੀਸਨਿਵਾਏਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕੀ ਮੈਗਤਾਂ ਸੁਨ 
ਸਨਿ ਚਲਿਆਈ । ਧਰਹਿੰ ਅਕੌਰ ਅਨੇਕ ਬਿਧਿ ਗੁਰੁ ਨਿਕਵਿ ਰਹਾਈ 

॥੩੮॥ਅਨਗਨ ਨਰ ਕੀ ਭੀਰ ਭੀ ਉਤਸਵ ਹੁਇ ਭਾਰੀ । ਭੋਜਨ ਬਨਿਹੈ 

ਤਯਾਰ ਬਹ ਜਿਨ ਸ੍ਰਾਦ ਉਦਾਰੀ। ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਅਧਿਕ ਅਨੰਦ ਭਾ ਕੋ ਕਹੈ 

ਬਨਾਈ।ਹਰਿ ਗ੍ਰਵਿੰਦ ਜੀ ਤਬਿ ਅਏ ਨਿਜ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ॥੩੯॥ ਤੁਰਤ 

ਮਕੱਲੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿਜ ਗਰੇ ਲਗਾਯੋ। ਕਰਿ ਦੁਲਾਰ ਸਿਰ ਸੁੰਘਕੈ ਦੇਖਤਿ 

ਹਰਖਾਯੋ । ਮਿਲਿ ਅਨੌਦ ਸੈਸਰਾਮ ਜੁਤਿ ਦਾੜੂ ਭਰਿ ਅੰਕਾਂ । ਕਰਹਿ 
ਸਰਾਹਨਿ ਰੂਪ ਕੋ ਬੋਲਹਿੰ ਸਹਿ ਸ਼ੈਕਾਂ“॥ ੪੦ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 

ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਢਤੂਰਥ ਭਾਸੇ “ਮੇਲ ਆਵਨ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਨਵੇ ਅੰਸ
ੂ ॥ ੮ ॥ 

_੧ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਜੀ ਅਨੰਦ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ । “ਬਾਬਾ ਸੈਂਦਰ ਜੀ । “ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ । “ਜੱਢੀ ' 

“(ਨਜ਼ਭ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਏ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭਰਦਾ) ਸੈਂਗ ਮੈਂਗ ਕੇ ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ 

ਅਵਰ ਡੱਕੇ ਬਕ ਬਕ ਕੇ 
ਬੋਲਦੇ ਚੈਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੬੬) ਰਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੦. 

੧੦, [ਬਰਾਤ ਦੀ ਢੜ੍ਹਾਈ | । ਰ 
ਦੌਹਰਾ॥ ਨਾਰਿ ਮੋਹਰੀ ਕੀ ਸੁਮਤਿ ਮਿਲਿ ਗੋਗਾ ਕੇ ਸੈਗ । ਨੇਹੁ ਜਨਾਵਤਿ 

_ਅਧਿਕ ਹੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਹ੍ਰਿਦੇ ਉਮੰਗ॥੧॥ਪਾਧੜੀ ਫ੮॥ਗਨ ਅਬਲਾ ਅਪਰ 
ਮਿਲੰਤਿ ਸੈਗ । ਸਨਮਾਨਤਿ ਸਭਿ ਕਹਿ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਰੋਗ । ਦਾੜੂ ਸੁ ਤਿਯ 
ਮਿਲਿ ਅਨੰਦ ਕੀਨਿ। ਹਿਤ ਬੈਠਨਿ ਚਾਰ ਆਸਨਿ ਸੁਦੀਨ॥੨॥ਪਨ ਬਝ- 
ਨਿ ਲਗੀਓਕਤ ਹਰਿ ਗੁਵਿੰਦ?ਦਿਖਰਾਵਹੁ ਮੁਹਿ ਲਾਲਸਬਿਲੰਦ।ਕਹਿ 
ਰੀਗਗਯੋ ਅਥਿ ਵਹਿਰ ਥਾਨ।ਆਏ ਸੁਨੇ ਸੁ ਜਬਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਠਾਨਿ'॥੩॥ਹਿਤ 
ਮਿਲਨਿ ਕਰਤਿ ਬਡ ਚਾਵ ਚੀਤ'।ਤਿਨ ਨਿਕਟ ਹੋਹਿੰਗੇ ਧਰਤ ਪ੍ਰੀਤ) 
ਇਮਿ ਕਹਿ ਸੁ ਦਾਸ ਭੇਜਜੋ ਤੁਰੇਤ,“੫ਰ ਬਿਥੇ ਆਨਿ ਮਿਲਿਬੋ ਚਹੈਤਿ”॥ 
੪॥ਸ਼੍ਹੀਅਮਰ ਪੁੱਤ ਕੋ ਨਿਕਟ ਹੇਗਿਲੀਨਸਿ ਹਕਾਰ ਜੋ ਗਯਹ ਚੇਗਨਿਜ 

ਸਾਬ ਆਨਕਰਰ ਘਰ ਮਬਾਗਸਭਿ ਤ੍ਰਿਯਨਿ ਹਰਖ ਸੁਰਤਿਨਿਹਾਰਿ॥੫॥ 
ਤ੍ਰਿਯ ਮੋਹਰੀ ਜੁ, ਗਹਿ ਕੌਠ ਲਾਇ । ਬਹੁ ਚੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਦ ਸੁ ਬਿਠਾਇ। 
ਸਿਰ ਹਾਥ ਵੇਰਿ ਮੁਖ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ। ਕਰਤੀ ਦੁਲਾਰ ਬਹੁ ਵੇਰ ਵੇਰ॥੬॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿ ਗੁਵਿੰਦ ਕਰ ਬੈਦਿ ਬੈਦਿ।ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਬੋਦਨਾ ਕਰਿ ਅਨੰਦ।ਸਗਰੀਨ 
ਗੋਦ ਲੋਕਰ ਦੁਲਾਗ ਚਿਰ ਜੀਵ ਆ।ਸ਼ਖਾਂ ਦੇਤਿ ਪਯਾਰ ॥੭॥ ਨਰ ਨਾਰਿ 
ਮੇਲਿ ਹੋਯਹ ਬਿਸਾਨ।ਕਰਿ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਨਿ।। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਉਛਾਹ 
ਵਧਤੋ ਬਿਲੰਦ । ਜਨ ਮੀਠ ਹੋਤਿ ਸਾਗਰ ਅਨੰਦ॥੮॥ ਇਮ ਬਸੇ ਜਾਮਨੀ 
ਜਬਿ ਬਿਤਾਇ । ਸਰ ਮੱਜਤਿ ਮੰਦਿਰ ਦਰਸ ਜਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੌ ਸਸੁ- 
ਰਾਂਰ ਜੋਇ। ਗੁਰ ਪੁਰੀ ਅਯੋ ਖਿਖਿ ਹਰਖ ਸੋਇ ॥ ੯ ॥ ਤਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੋਦ 
ਸਨਿਓ ਅਵੇਡਿ"। ਉਠਿ ਆਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੁਰੈਤ । ਲਖਿ ਜਗੜ੍ਹ ਰੀਤਿ 
ਬੈਦਨ ਸੁ ਕੀਨਿ। ਆਸਨਿ ਬਿਠਾਇ ਸਨਮਾਨ ਦੀਨਿ ॥ ੧੦ ॥ ਸ਼ੀ ਗਰ 
ਗੁਵਿੰਦ ਸੁਨਿ ਆਇਧਾਇ।ਕਰਿ ਨਮੋ ਤੁਰਤ ਨਾਨੇ ਸੁ ਪਾਇਧਨਵਤੀਸਾਸ 

_ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਨੀਤਿ'। ਮਿਲ ਸੁਤ' ਸੈਗਿ ਧਰਿ ਪ੍ਰੀਤ ਚੀਤਿ॥੧੧॥ ਨਰ ਨਾਰਿ 
ਅਪਰ ਪਰਵਾਰ ਕੇਰਿ । ਮਿਲਿ ਮਿੰਲ ਅਨੰਦ ਸ੪ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ । ਕੀਨਸਿ 
ਨਿਵੇਸ ਸੁੰਦਰ ਅਵਾਸਤਬਿ ਮਾਤ ਮਾਤ“ਕੇ ਆਇ ਪਾਸਿ॥੧੨॥ਮਿਲਿਹਰਿ- 
“ਜਦੋਂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ (ਗੋਂਦਵਕਨ ਦੇ ਸਥਧੀ) ਆਏ. ਸੁਟੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਏ 

___ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ।. ਮਿਲਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵੱਬਾ ਚਾਉ ਕਰਦੇ ਸਨ । “ਆਵਦਾ । “ਸ਼ੀਲ 
___ ਮਭਾਵ ਵਾਲੀ (ਅ) ਅਕਲ ਵਾਲੀ । "ਭਾਵ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ । 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੬੭) ਰਾਸਿ ੪। ਅਸੂ ੧੦. 
_ਲ======ਲਲ==========ਲ=ਲਨਲਦਲ=ਾ=ਗਲਦਜਦ==ੇਲਾਸਲ=ਲਣ=ਰ=ਨ=ਤ====ਤਲਲਲਲ======ੀਤਤਤ=======ਨਨ ਨਸਲ ਅਲਗਗਟਤਨ =ਤਲ ਤਲ ਤਣ ਤ== ਤਾ ਤਲ ਆਰ 

ਗੁਵਿੰਦ ਬੈਦਨ ਸੁ ਕੀਨਿਧਰਿ ਹਰਖ ਉਰ ਆਂਸ਼ਿਖ ਸੁ ਦੀਨਿਗਨ ਮੇਲਿ 
ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਹਿ ਚਾਇ।ਕੌਤਕ ਹਵੈਤਿ ਸ਼ੁਕ ਥਾਇ ਬਾਇ॥੧੩॥ਸੈਗਤਿ 
ਮਸੈਂਦ ਅਰ ਮੇਲਿ ਆਇ।ਬਹ ਭਈ ਭੀਰ ਬਾਜਤਿ ਬਧਾਇਇਮ ਕਿਤਿਕ 

`_ਦਯੋਸ ਬੀਤੇ ਮਿਲੰਤਿ । ਸਭਿ ਕਰੀ ਤਯਾਰ ਵਸਤੂ ਤੁਰੈਤ॥੧੪॥ਮੰਗਵਾਇ 
ਸਰਬ ਕੌ ਗੁਰ ਨਿਹਾਰ । ਤੌਬੁ ਕਨਾਂਤ ਕੀਨੇ ਉਦਾਰ । ਰਬ ਬਹਿਲ 

ਸਾਜਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਗਿਜਿਨਿ ਲਗੇ ਘੁੰਘਰੁ ਬਜਤਿ ਚਾਰੁ ॥੧੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ 

ਗੰਦ ਰੌਕੀ ਬਿਠਾਇ। ਕਿਯ ਮਿਲ ਸੁਹਾਗਨਿ ਗੀਤਿ ਗਾਇ । ਮਰਦਨ 
ਕਰੈਤ ਬਣਣਾ ਸੁ ਅੰਗਸਭਿ ਬਿਖੈ ਅਧਿਕ ਆਨੰਦ ਰੰਗ।੧੬॥ਬਲਿਹਾਰ 
ਹੋਤਿ ਪਿਖਿ ਸੁਤ ਸਰੂ੫। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਉਦੋਤਿ ਸੁੰਦਰ $ਪ। ਕਰ ਬੰਧਿ 
ਕੈਗਰਾ ਸਗਠ ਮੈੰਗਿ। ਪਟ ਪੀਤ ਪਹਿਰ ਕਰਿ ਸਰਬ ਅੰਗ ॥੧੭॥ ਕੁਲ 
ਰੀਤਿ ਕਰੀ ਜੋਤਿਕ ਬਬਾਇ। ਦਿਨ ਚਵਨਿ ਬਰਾਤ'ਸਮੀਪ ਆਇ। ਸ਼ 
ਅਰਜਨ ਤਯਾਰੀ ਸਭਿ ਕਰਾਇ।ਜਨੁ ਕਰਹਿ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਲੇਂਬਨਾਇ॥੧੮॥ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਜੇਂਵਰ ਜਰੇ ਜਰਾਇ” ਜੇ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਜੋਤਿ । ਜਾਂਬੂਨਦ ' 
ਦਮਕਤਿ ਮਹਿਦ, ਪਹਿਰੇਸ਼ੋਭ ਉਦੋਤਿ॥੧੯॥ਪਾਧੜੀ ੬੮॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ 
ਤਨ ਕਰਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ । ਸਭਿ ਬਸਤ੍ ਬਿਭੂਖਨ ਚਾਰੁ ਡਾਰਿ।ਸਿਰਪੇਚ”ਸੀਸ 
ਪਰ ਅਤਿ ਸਹਾਇ । ਜਿਸ ਪਰਿ ਜਿਗਾਂ ਸੁ ਹੀਰੇ ਜਗਾਇ ॥੨੦॥ ਕਲਗੀ 
ਉਤੋਗ ਜਿਹ ਜਗਤਿ ਜੋਤਿ।ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਸ਼ੁਕਤਿ ਅਨੰਦ ਹੋਤਿ । ਕੁੰਡਲ 
ਸ ਡੋਲਿ ਗੋਲੈ' ਕਪੋਲਸ਼ੋਭਤਿ ਅਮੋਲ ਜਬਿ ਹੋਤਿ ਲੋਲ#॥੨੧॥ ਮੁਕਤਾ 
ਸੁ ਮਾਲ ਗਰ ਮੈਂ ਬਿਸਾਲ । ਭੁਜਦੰਡਨਿ ਅੰਗਦ ਦੁਤਿ ਉਜਾਲ । ਹਾਟਕ 
ਜੜਾਵ ਕਰ ਕਟਕ ਪਾਇ।ਛਬਿ ਛਾਂਪ ਛਲਾਯਨਿ ਸ੍ਰੱਛ ਛਾਇ'॥੨੨॥ ਕਰ 
ਖੈਧਜੋ ਕੈਗਣਾ ਸੋਭ ਦੇਤਿ।ਪਟ ਪੀਤ ਪਹਿਰ ਦਤਿਪਰਮਲੋਤਿ/ਬਲਿਯੜਿ 
ਛਤਰ ਵਿਰ ਫਿਰ ਵਿਰਾਇਢੁਰਿਧੰਤਿ ਚੌਰਚਾਰੁ ਸੁਹਾਇ।੨੩॥ਤਬਿਗਈ 
ਗੈਂਗ ਲੋ ਗੁਰੂ ਸਬਾਨ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਮੂਹ ਮਿਲਿ ਕਰਤਿ ਗਾਨ । ਤਥਿ ਹਨੇ 

_ਡੈਕ ਧੋਂਸਾ ਧੁੰਕਾਰ। ਡਵ ਪਠਵ ਪਟਹ, ਧੁਨਿ ਭੀ ਉਦਾਰ ॥੨੪॥ ਤੁਰਰੀ 
_ਨਢੀਰ ̀ ੧ ਬਜੈਤਿ । ਗਨ ਵੋਲ ਬੈਸਰੀ ਧੁਨਿ ਉਟੰਤਿ। ਗਨ ਬਾਰ ਭਰੇ 

“ਰੀਵ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਨ । “ਗਹਿਣੇ ਜੜੋਂ ਜਜਾਊ । “ਸੋਨਾ । “ਚੀਰਾ । 7 । 5ਚੀਰਾ । ੯ਵਾਲੇ ਲਟਕਦੈ ਹਨ ਗੋਲ 
ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ। $ਜਦੇਂ ਹਿੱਲਦੇ ਹਨ । “ਸੇਨੇ ਦੇ ਜੜਾਊ ਕੜੇ ਹੱਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । 
੯੫ਵਿੱਤ੍ੇ ਛਬੀ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ । 
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ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੬੮) ਰਾਸਿ ੪ । ਅਸੂ ੧੦. 

ਮੋਦਕ ਬਿਲੌਦ।ਬਿਰ ਪੋਰ"ਦਰਸ਼ਨੀ ਹਾਬ ਬੋਦਿ ॥੨੫॥ ਪੁਨ ਅੱਗ ਜਾਇ 
ਦਰਬਾਰ ਦ੍ਾਰ। ਕਰਿ ਨਮੋ ਤਹਾਂ ਬਿਨਤੀ ਉਚਾ|ਰ। (ਇਹ ਦਾਸ ਆਪਕੋ 
ਬਯਾਹ ਜਾਗਿਤੁਮ ਹੁਇ ਸਹਾਇਦਿਹਥਿਘਨਦਾਹਿ॥੨੬॥ਸਭਿ ਥਾਨ ਕਰੋ 

ਕੱਲਯਾਨ ਨਾਬ। ਨਿਸ ਦਯੋਸ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਇ ਸਾਬ(ਸੁਖ ਸੈਗਿ ਬਯਾਹ ਕੇ 
ਸਦਨ ਆਗਿਤੁਮ ਢਿਗ ਕਰਾਹੁ ਬਹੁ ਤਬਿ ਚਢਾਇ॥੨੭॥ਇਮ ਪੁੱਤ ਸ਼੍ਰੇਯ 
ਹਿਤ” ਰੰਗ ਭਾਖਿ । ਗੁਰ ਦਾਸਨਿ ਕੀ ਪੁਰਵਤਿ ਭਿਲਾਖ । ਪੁਨ ਦੀਨਿ 
ਪ੍ਰਦੱਛਨ ਚਾਰ ਬਾਗਿਚਹੂੰਓਰ ਨੰਮਿ੍ ਹ੍ਹੇ ਭਾਉਧਾਰਿ॥੨੮॥ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਨਾਇ 
ਲੇ ਤਨਜ ਮੈਗਿ। ਹਿਤ ਬਾਤਿ ਚਢਾਵਨਿ ਗਮਨਿ ਰੀਗ । ਪੁਰਿ ਵਹਿਰ 
ਜਾਇ ਗਨ ਸੈਗ ਨਾਰਿ । ਬਾਦਤ ਬਜੌਤ ਧੁਨਿ ਏਕ ਸਾਰ॥੨੯॥ ਵਾਹਨ - 
ਅਨੇਕ ਨਿਕਸੈਤਿ ਚਾਗਸਯੈਦਨ ਸੁਰਗ ਜ਼ਰ ਸੋ ਉਛਾਰ(ਕਸਹੁੰ ਤੁਰੰਗ 
ਕਿਸ ਬ੍ਰਿਖਭ ਜੋਰਿ । ਜਿਨ ਕੇਰ ਪੁਸ਼ਟ ਤਨ ਮਹਿਦ ਜੋਰਿ ॥੩੦॥ ਘੰਟੇ 
ਠਟੀਕ, ਘੁੰਘਰ ਝਟੀਕ। ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਬਿੱਦਯ” ਤੋਰਤਿ'ਨਿ ਸ਼ੈਕ । ਬਹੁ ਬਹਿਲ 
ਬੇਗ ਤੇ ਚਲਿ ਬਿਲੈਦ।ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਿਖਿ ਦੇਅਨੰਦ ॥ ੩੧ ॥ ਨਿਕਸੇ 
ਕਿਤੇਕ ਚਢਿ ਕਰਿ ਤੁਰੈਗਜੋ ਚਲਤਿਚਾਲ ਬਡ ਬੇਗ ਸੈਰਿ।ਬਹੁ ਹੇਮਰਜ- 
ਤਿ ਜਤ ਸਜਤਿ ਜ਼ੀਨ।ਪਣ ਅਲੰਕਾਰ ਪਹਿਰੇ ਨਵੀਨ॥੩੨॥ਚਵਿ ਛੈਲ£ 
ਕੁਦਾਵਤਿ ਚਲਤਿ ਗੈਲਿ । ਪੁਰਿ ਤਜਿ ਬਰਾਤ ਗਈ ਵਹਿਰ ਫੈਲਿ । ਸ਼੍ਰੀ 

ਅਰਜਨ ਤਬਿ ਦਰਬਾਰ ਜਾਇ। ਪਿਤ ਧੜਾਨਧਾਰਿ ਕਰਿ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇ॥ 

&੩॥ਨ ਬ੍ਰੱਧ ਸੈਗਿ ਗੁਰਦਾਸ ਆਨਿ । ਅਰੁ ਮਹਾਦੇਵ ਬਤ ਕਾਤ ਜਾਨਿ। 

ਸਮੋਦਨ ਚਢਾਇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਨਿ।ਪੁਨ ਦਾਤੂ ਮੁਹਰੀ ਬੋਲਿ ਲੀਨਿ॥੩੪॥ 

ਜੁਤ ਅਨੰਦ ਕ੍ਰਾਤ ਸੈਸਰਾਮ ਜੋਇ । ਬਚ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੁਨਤਿ ਰਬ ਚਵਤਿ 
ਸੋਬਪੁਨ ਕ੍ਸ਼ਨਬੇਦ ਨੰਦਨ ਸਮੇਤ।ਹੁਇ ਕਰਿ ਅਰੂਵ ਬਡ ਸ਼ੋਭਦੇਤਿ॥ 
੩੫॥ਜੇਠਾ ਖਿਰਾਣ ਅਰ ਬਿਧਿਯਚੈਦਚਢਿ ਕਰਿ ਸ । ਲੰੜ”ਪੈ ਪੈੜਾਂ ਬਿਲੰਦ। 

ਗਨ ਭੱਲੇ ਤੋਹਣ ਸਹਤ ਦਾਸ । ਗੁਰੁ ਸਿੱਖ ਚਲੋ ਧਰਿ ਕੈ ਹੁਲਾਸ॥੩੬॥ 

: ` ਸਗਰੇ ਮਸੈਂਦ ਲਹਿ ਲਹਿ ਅਨੰਦ। ਸਭ ਥਢੇ ਜਾਨ ਪਿਖਿ ਪਿਖਿ ਸੁਛੈਦ। 
ਸਾਨੀ ਅਉ ਸ ਚਾਲਿ/ਅਰੁ ਉਮਰ ਸ਼ਾਹ ਕੱਲਯਾਨ ਠਾਠ॥੩੭॥ 

ਮਨਠਿੰਦ ਘੋਰਨ ਚਲਾ ਜੁਤ ਬਸਨ ਬਿਕੁਖਨ ਦੂਤਿ ਬਢਾਇ। 

੧ਛਰਵਾਜੇ। “ਭਲੇ ਲਈ । ”ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਉਛਾੜਾਂ ਸਮੇਤ । "ਰਬਵਾਹੀ ਵਿੱਦਯਾ ਸਹਤ, ਭਾਵ 

ਪੂਬੀਨ ਰਬਵਾਹੀ । ਪਤੇਰਦੇ ਹਨ । 5ਬਾਂਕੇ ਜਵਾਨ । “ਨਾਮ ਹੈ-ਲੈਗਾਹ ॥ 



` ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੨੨੬੯)__ _____ਰਾਸਿ ੬) ਅਰੂ੧੧. 
ਅਰ ਔਰ ਨਾਮ ਗਿਨੀਅਹਿ ਕਿਤੇਕ । ਚਾਲ ਬਰਾਤਿ ਸਾਉ"ਅਨੇਕ॥੩੮॥ 

ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸਿਵਕਾ ਪਰ ਅਰੂਵਿ । ਜਿਹ ਜਰੀ ਲਾਗਿ ਦੁਤਿ ਹੈ ਅ
ਗੂਦਢ/ 

(ਬਚ ਮੁਕਰ” ਜਰੇ ਮਲਹੀਨ ਚਾਰ। ਲਟਕੈਤਿ ਜਰੀ ਗੁੰਵਨਿ ਸੁ ਲਾਰੁ 

॥੩੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੁਵਿੰਦ ਪਟ ਪੀਤ ਸ਼ੋਕਚਢਿ ਹੈਂ ਕੁਦਾਇ ਕਵਿ ਚਿੱਤ ਲੋਭ 

(ਜਨ ਸੈਬ ਸਮੈ ਘਨ ਅਲਪਹੋਇ'।ਬਰ ਬਰਹਿੰ“ ਨਚਾਵਤਿ ਜਲਤਿ ਸੋਇ 

॥੩੦॥ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਜਤਿ ਬਾਜੇ ਉਦਾਰ । ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਗੀਤ ਗਨ ਗਾਇ 

ਨਾਰਿ। ਛਣਕਾਰ ਰਥਨਿ ਉਤ ਅਧਿਕ ਹੋਇ। ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਕੁਦਾਵਤਿ 

ਹਯਨਿ ਕੋਇ ॥ ੪੧॥ ਬਡ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕਰਨਿ£ ਭਰੀ ਭੀਰ । ਨਰ ਬਿੰਦ 

ਕਲਾਹਲ ਅਧਿਕ ਭੀਗਹੁਇ ਹਯਨਿ ਹਿਰੇਖਾਂ ਧੁਨਿ ਉਠੇਤਿ । ਸ਼ੁਤਰੇਨਿ 

ਉਪਰ ਸੁਥਰੀ” ਬਜੈਤਿ॥੪੨॥ਕੁਛ ਕਹੀ ਬਾਤ ਨਹਿ ਸੁਨਿਯ ਜਾਇ। ਇਮ 

ਪਣਵ ਪਟਹ ਢੋਲਾਦਿ ਵਾਇ' । ਗੁਰ ਪੁਰੀ ਛੋਟਿ ਉਤਸਵ ਬਿਸਾ
ਲ। ਜਨੁ 

ਬਿਚ ਨ ੧੧ ਬਾਹਰ ਉਛਾਲਿ॥੪੩॥ਗਮਨੇ ਸੁ ਪੰਥ ਦਿਨ ਰਹਤਿ ਜਾਮ। 

ਜਗ ਕੋਸ ਜਾਇ ਠਾਨਜੋ ਬਿਸ਼ਰਾਅਚਲਿ ਪ੍ਰਥਮ ਸਿਵਰ ਕਿਯ ਥੋਰਿ ਦੂਗਿ 

ਉਤਰੀ ਬਰਾਂਤ ਸੋਭੰਤਿ ਰੁਰ॥੪੪॥ਗਨ ਤ੍ਰੀਯ ਸੈਗ ਲੇ ਰੋਗ 

ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਿ ਰੁਚਿਰ ਗਾਇਸੁਖ ਚਹਤ4ਪੁੱਤ ਮਹਿ ਅਧਿਕ ਪਯਾਰਿ । 

ਬਿਛਰਯੋ ਸੁ ਪਥਮ ਜਿਸ ਨਿਤ ਨਿਹਾਰ ॥ ੪੫॥ ਸੁਤ ਸਹਤ ਸਪਾ 

ਪਿਖਿਵ ਵੇਗਿ ਉਰ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਹਿ ਬੇਰਿ ਬੇਗਿ“ਗਰੁ ੜ੍ਿਪਾ ਪਾਇ 

ਆਵਹਿ ਅਨੰਦ।ਸਭਿ ਤ੍ਰੀਯ ਕਹਤਿ “੩ਵ ਨੰਦ ਚੇਦ'? ॥੪੬॥ %੩ ਯੇ ੩੪ 
ਪ੍ਭਾਪ ਸੂਰਜ 'ਗਿੰਏ ਚ੩੦੩ ਰਾਸੇ “ਫਡਾਹਂ ਪਸਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮੁ ਦਸ਼ਮ ਅੰਸੂ ॥ ੧੦ ॥ 

੧੧. [ਬਰਾਤ ਦਾ ਢੁਕਾਉ| । 

ਦੋਹਰ॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਉੱਤਮ ਕਰਜੋ ਨਿਸਾ ਬਿਖੈ ਪਰਿ ਸੋ੬। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 

ਅਰਜਨ ਨਿਕਣਿ ਹਰਿ ਗੁਵਿੰਦ ਤਬਿ ਹੋਇ॥੧॥ ਪਾਧੜੀ &ੰਦ ॥ ਜਬਿ ਰਹੀ 

ਜਾਮਨੀ ਆਨਿ ਜਾਮ/ਸਿਮਰਨਿ ਲਗੇ ਸੁ ਕਰਤਾਰ ਨਾਮਰਾਗੀ ਰਬਾਬ ਸੁ
 

_ ਮ੍ਰਿਦੈਗ ਸੈਰਿ। ਇਨਕੋ ਬਜਾਇ ਗਾਵਤਿ ਉਤੌਗ॥੨॥ਸ਼ਰਤਿ ਸੁਖਦ ਗਾਇ 

ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ" । ਸਿਖ ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ ਮਹਿਦ ਭਾਗ । ਇਸ਼ਨਾਨ 

“ਭਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ । ਸ਼ੀਸ਼ੇ । “ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਗੁੱਛਿਆੰ ਦੀ ਪੰਗਤੀ । ਬੱਦਲ ਬ
ੇੜਾ ਹੋਵੇ । “ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੇਚ 

(8ਸ:, ਵਰ੍ਹਿ] । “ਪਹੀਆਂ ਦਾ । “ਊਠਾਂ ਉਤੇ ਬਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਗਾਰੇ ! “ਵਜਦੇ ਹਨ । 

ਤੇਰ ਪੁੱਤ ਚੈਦ੍ਮਾਂ ਵਤ (ਸੁਹਣਾ) ਗੁਰੂ ਕ਼ਿਪਾ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵ । "'ਕੈਲਾਂ ਨੂੰ 
ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੂਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਵਿਢ ਗਾਵੇ । 

ਰ 

ਲਿਵ ਤਾ. ਦੱ ਚੀ ਦੀਦੀ... ੱੱੱੱੱੱ%ੱ'ੱ' ਇਗ-4-ਡਾ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੭੦) ਰਾਸਿ ੪। ਅੰਸੁ ੧੧. 
ਆਦਿ ਸਭਿ ਸੌਚਿ ਕੀਨਿ।ਨਰ ਉਠੇ ਸਕਲ ਮਤਿ ਨਾਮ ਕੀਨਿ॥੩॥ “ਧੋਨ 
ਪੈਨ ਸਤਿਗੁਰੂ”ਭਨਤਿ ਬੈਨ।ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਨਿ ਸੁਨਿ ਹੋਤਿ ਚੈਨ।ਪਨਿ ਬਜੇ 
ਬਾਜ ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਾਤਕਾਲ। ਸਭਿ ਬਿਏ ਤਯਾਰਿ ਉਰ ਮੁਦ ਬਿਸਾਲ॥8॥ਅਸ- 
ਵਾਰੁ ਭਏ ਸਭਿ ਸਜਤਿ ਜਾਨੁ । ਬਡ ਉਠਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹਿੰ ਸਨਿਯ ਕਾਨ। 
ਦਿਨ ਚਢੇ ਚਲਤਿ ਹਿਮਰੁਤ ਮਹਾਨ । ਨਹਿੰ ਲਗਹਿ ਸੀਤ ਹਇ ਤੇਜ 
ਭਾਨੁ॥੫॥ਸਮੋਦਨ ਤੁਰੌਗ ਅਰੁ ਬਹਿਲ ਜਾਲ'।ਥਾਦਿਤ ਬਜੈਤਿ,ਚਾਲਤਿ 
ਉਤਾਲ।ਬਡ ਧੁਲਿ ਉਠਤਿ ਵਾਹਨ ਚ਼ਲੌਤਿ।ਗਨ ਸ਼ਤਰ ਗਮਨਿ ਭਾਰਨਿ 
ਉਠੰਤਿ॥੬॥ਗਨ ਆਇ ਜੁ ਮੰਗਤਿ ਪੰਥ ਬੀਚ । ਸਭਿ ਲਹੈ ਦਰਬ ਹਇ 
ਉਚਿ ਨੀਢਜਸ ਭਨਤਿ ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਰਾਹ ਮਾਂਹਿ। ਢਿਗ ਆਇ ਜਾਚਿ ਹਫਿ 
ਛੂਛ ਨਾਂਹਾਂ ।੭॥ਜਨੁ ਧਨੁ ਗਨ ਘਨ ਬਰਖੰਤਿ ਜਾਂਤਿ।ਇਮ ਦੇਤਿ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਸੁ ਦਾਤਿਚਲ ਸਨੇ ਸਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖੜੁਗਤਬਿ ਆਇ ਦਾਤੁ ਗੁਰ 

_ ਕੇ ਹਦੂਰ ॥੮॥ ਬਚ ਕਹਜੋ “ਕਰਹੁ ਤੇਰਾ ਸਥਾਨ। ਮੈਂ ਚਹੋਂ ਦਿਯੋ ਸਭਿ 
ਖਾਨ ਪਾਨ । ਪੁਰਿ ਗੋਂਦਵਾਲ ਜੇ ਚਹਹੁ ਜਾਨਿ । ਸਭਿ ਹੋਹਿੰ ਸ਼ਮਤਿ 
ਬਡ ਖੇਦ ਮਾਨਿ ॥੯੬॥ ਹਿਤ ਬਯਾਹ ਆਵਨੋ ਨਿਤ ਨ ਹੋਇ। ਪਹਨਾਈ 
ਪ੍ਰਿਯ ਮੁੜ ਅਧਿਕ ਜੋਇ! । ਇਮ ਦਾੜੂ ਤੇ ਸੁਠਿ ਸ੍ਰੋਨ ਬਾਤ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਉਲੰਘਨਿ ਨਹਿ ਚਹਾਤਿ ॥੧੦॥ ਕਹਿ ਕਰਿ ਨਿਦੇਸ਼ ਕੀਨਸਿ 
ਨਿਵੇਸ । ਸਭਿ ਪਰੇ ਉਤਰ ਕਰਿ ਮੁਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗ੍ਰਵਿੰਦ ਕੋ ਮੈਗ 
ਲੀਨਿ । ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਥਲ ਚਹਿ ਦਰਸ ਕੀਨਿ ॥੧੧॥ ਧਨ ਪੰਚ ਸਹਸ' 
ਗਿਨ ਲੀਨਿ ਸਾਥ । ਪਰਸਾਦਿ ਬਾਰਿ ਭਰਿ ਧਰਹਿ ਹਾਂਥਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਗਮਨੇ ਅਨੰਦ ਧਾਗਿਚਲਿ ਪਹੁੰਚਤਿ ਭੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾਰਿ/੧੨॥ਅਰਦਾਸ 
ਖਰੇ ਹਰੈ ਕਰਿ ਕਰਾਇ । ਬਹੁ ਨਮੋ ਕੀਨਿ ਧਰਿ ਸਿਰ ਅਪਰਦਫਛਨ 
ਦੀਨਿ ਪੁਸ਼ਪਨਿ ਚਢਾਇਉਰਭਾਉ ਧਾਰਿਧੂਪਨਿਧੁਖਾਇ॥੧੩॥ਜਥਿਰਹੜੋ 

_ ਦਿਵਸ ਘਟਿਕਾ ਸੁ ਚਾਰ । ਗੁਰੁ ਦਰਬਾਰ ਦਾਗ ਸੁਨਿ ਚੌਕੀ 
ਸੋਦਰ ਸੈੜਿ ਆਇ।ਤਥਿ ਬਿਚ ਨਿਵੇਸ'ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਸੁ ਆਇ॥੧੪॥ਸਭਿ ਖਾਨ 
ਪਾਨ ਕੀ ਸੇਵ ਜੋਇ । ਹਿਤ ਲਾਇ ਸੁ ਦਾੜੂ ਕੀਨਿ ਸੋਇ। ਸੁਖ ਕੇ ਸਮੇਤ 
ਜਾਮਨਿ ਬਿਤਾਇ । ਉਠਿ ਸੌਚ ਕ੍ਰਿਆ ਕੀਨਿਸਿ ਨਹਾਇ ॥੧੫॥ ਚਵਿਕੈ 
ਬਰਾਤ ਗਮਲੀ ਸੁ ਰਾਗੁਜਿਸ ਬਿਖੈ ਛੈਲ” ਕਰਤੇ ਉਮਾਗੂ ਤੈ ਕੌਸ ਹੁਤੀ 

"ਸੈੱਡੇ । “ਪੰਜ ਨੇ। “ਘਰ, ਉਤਾਰੇ ਦੇ ਬਾਂ । “ਬਾੰਕੇ ਜਟਾਨ । _”ਪ=-ਲਹਿ ਛਛ ਜਹਿੰ। . 
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ਗੋਦ ਢ ਵਾਲਤਹਿੰ ਗਏ ਜਾਂਇ ਪਹੰਚੇ ਦੋਗੁਲਜਕਡਅੰਡ ਕਸ 
ਫਜੌਰ ਸ਼ਨਾਨ।ਕਰਿ ਨਮੋ ਜਹਾਂ ਸ਼ੀ ਅਮਰ ਥਾਂਨ। ਪੁਨ ਮਿਲੇ ਜਾਇਿ ਮੋਹਨ 
ਸੁ ਪਾਸਕਰ ਬੈਦਿ ਬੈਦਨਾ ਕੀਨਿ ਤਾਸਿ॥੧% ।ਸ਼ੀਹਰਿਗੁਵਿੰਦਸਿਰ ਚਰਨ 
ਧਾਰਿ । ਬਲਿਹਾਰ ਹੌਂਤਿ ਤਨ ਦੁਤਿ ਨਿਹਾਰਿ । ਲਹਿ ਸੋਢਿਬੈਸ ਬਡਿਤਾਂ 
ਬਿਲੰਦ । ਜਿਨ ਸ਼ਭਤਿ ਰਪ ਜਨ ਉਦਯ ਚੋਦ॥੧੮॥ਜਿਨ ਅੰਕ ਲੀਨਿ 
ਧਾਰਤਿ ਦੁਲਾਰਿ । ਪਿਖਿ ਵਧੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਰੀਤਿ ਪਯਾਰ । ਅਸ ਕੌਨ ਪੁਰਖ 
ਦੇਖੇ ਸਰੂਘਨਹਿੰ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੰਮ ਅਸ ਲਹਿ ਅਨੁ੫॥੧੯॥ਪੁਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਨਿ 
ਕੀ ਬਾਤਿ ਕੀਨਿ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਧਿ ਸਭਿ ਉਚਰਿ ਦੀਨਿ । “ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਆਂਪ ਕੀ ਭੀ ਬਿਸਾਲ।ਨਰ ਮੰਦ ਮਤੀ ਕਲਿ ਕਾਲ ਜਾਲ॥੨੦॥ ਇਸ ਕੇ 
ਅਲੋਬ ਹੋਇਸਿ ਉਧਾਰ । ਉਪਕਾਰ ਮਹਾਂ ਜਗ ਪਰ ਤਮਾਰ।ਸਨਿ ਮੋਹਨ 
ਕਹਤਿ ਸਗਰੋ ਬਿਚਾਰ ।“ਮਮ ਪਿਤਾ ਕਰਨਿ ਲਾਗੇ ਉਚਾਰ॥੨੧॥-ਨਉਹਿ 
ਲਿਖਨ ਹਾਂਰ ਢਿਗ-ਉਰ ਬਿਚਾਰਿ।ਸੈਸਰਾਮ ਪੁੱਤ ਮੇਰੋ ਹਕਾਰ। ਇਸ ਕੋ 
ਸਿਖਾਇ ਦਿਨ ਬੋਰ ਮਾਂਹ।ਤਬਿ ਲਿਖਨਿ ਲਗਾਯਸਿ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂਹ॥੨੨॥ 
ਸਭਿ ਗੁਗੰਨ ਕੋਰਿ ਬਾਨੀ ਮਹਾਨ ।ਕਰਿ ਖੋਜਿ ਰੋਜ ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਸੁਜਾਨ। 
ਸਭਿ ਸ਼ਬਦ ਸਕਲ ਪੋਬੀ ਸ ਕੀਨਿ । ਇਹ ਪਿਤਾ ਮੋਹਿ ਉਪਕਾਰ ਚੀਨ 
॥੨੩॥ਜਬਿ ਦੇਵ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ।ਤਬਿ ਸੈਸਰਾਮ ਰਾਖੀ ਸੈਭਾਲਿ/ਤੁਮ 
ਕਰੀ ਜ਼ਾਚਨਾ ਬਹੁਰ ਆਦਇ।ਹਮ ਦਈ ਤਬਹਿ ਸਤ ਤੇ ਮੰਗਾਇ? ॥੨੪॥ 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ, ਕਹਿ“ਅਬਿ ਚਲਹੁ ਸੈਰ।ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਬਯਾਹਨਿ ਕੋ ਉਮੰਗ 
ਤਮ ਬੜੇ ਸਦਾ ਹਮਰੇ ਅਲੀੰਬ । ਨਿਜ ਸ਼ਰਨਿ ਟੇਰਿ ਹਤਿ ਦਖ ਕਟੋਬ॥ _ 
੨੫॥ ਸੁਨਿ ਮੋਹਨ ਉਤਰ ਬਹਰ ਦੀਨਿ । “ਸਭਿ ਕਟੇਬ ਸੈਗ ਹਮਰੋ ਸੁ 
ਲੀਨ।ਹਮ ਸਦਾ ਸਾਥ ਤੁਮਰੇ ਰਹੈਤ।ਨਿਤ ਮੋਹਿ ਭਾਵਤੋ ਰਹਿ ਇਕੌਤ॥ 
੨੬॥ਸਨਿ ਕਿਪਾ ਭਰੇ ਮਾਤੁਲ ਸ ਬੋਨ।ਕਰਿ ਨਮੋ ਉਠੇ ਪੁਨ ਤਾਂਹਿ ਐਨ। 
ਉਠ੫0 ਬਰਾਤ ਸਲਿਤਾ ਸੁ ਪਾਰ।ਬਾਦਿਤ ਬਜੇਤਿ ਗਮਨੇ ਅਗਾਰਿ॥੨੭॥ 
ਸ਼ ਹਰਿ ਗੁਵਿੰਦ ਨਿਜ ਸੰਗ ਲੀਨਿ। ਹੁਇ ਨਦੀ ਪਾਰਿ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਨਿ। 
ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁ ਜਾਇ।ਧਨ ਦੇਤਿ ਜਾਚਤੋ ਜੌਨ ਆਇ॥੨੦.ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਨਿਦੇਸ਼ ਲੇਕਰਿ ਨਿਵੇਸ। ਉਤਰੇ ਸਮੂਹ ਪਿਖਿ ਬਾਨ ਖੇਸ਼'।ਸਨੋਦਨ 
ਤਰੰਗ ਦੀਨਿਸਿ ਲਗਾਇ।ਲਗਿ ਖਾਨਪਾਨ ਸਭਿ ਥਾਇ ਮਿ, 
੧ ਮਦਰ, [ਫਾ:, ਬੇਸ਼=ਬੜਾ, ਵਧੀਅਮੂ। ੧ ਬ਼ਾਂ ਸਿਰ ਬਨ ਦਿੱਤੇ। ਰ 



ਸਰੀ ਗੁਫ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੧੭੨) _ ਰਾਸਿ ੪। ਅੰਸ ੧੧. 

ਸਾ ਦਰਸ ਕੀਨਿ। 
ਜਹਿੰ ਲਗੀ ਦੈਤਧਾਵਨਿ"ਸ ਬੇਗਿਤਹਿੰ ਧਰੀ ਭੇਟਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਹੇਰਿ॥੩੦॥ 
ਪੁਨਿ ਕਰੀ ਕਾਂਰ ਮੋਦੀ ਦੁਕਾਨ । ਤਿਸ ਦਰਸ ਕੀਠਿ ਨਿਜ ਜੋਰਿ ਪਾਨ । 
ਨਿਜ ਸੈਗ ਸੈਗਤਾਂ ਸਿਖ ਮਹਾਨ। ਤਿਨ ਸੋਂ ਪ੍ਰਸੈਗ ਕਰਤੇ ਬਖਾਨ॥੩੧॥ 
6ਅਪਾ= ਇਨ ਰਮ ਨਆਤ- ੨੦ “ਅਗਮ ਮੰ (-ਅਲਅ 

ਘੁੰਘਰੂ 
ਬਜਾਇ॥੩੬॥ਇਮ ਮਚਜੋ ਕਲਾਹਲ 5 ਧਨਿ ਬਿਠੀਦ। ਗਮਨੈ' ਸੁ ਪੰਥਧਰਿ 
ਧਰਿ ਅਨੰਦ । ਤਬਿ ਗਏ ਸਰਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸ ਜਾਇ। ਅਧ ਕੋਸ ਗ੍ਰਾਮ ਡੱਲਾ 
_ਰਹਾਇ॥੩੭॥ਤਹਿੰ ਉਤਰ ਪਰੇ ਸਭਿ ਜਾਨ“ਛੋਗਸੁਧਿ ਗਈ ਤਬਹਿ ਭੱਲੋਂ 
ਸ਼ ਓਰਿ। ਸੰਨ ਸ਼ਤਿੱ' ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸੋਇ। ਸਭਿ ਕਰੀ ਤਯਾਰਿ ਹਿਤ 
ਪਠਨਿਜੋਇ॥੩੮॥ ਪਕਵਾਨ ਅਧਿਕ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਲੀਨਿ । ਭਰਿ ਕਾਵਰ' 
ਜੇਤਿਕ ਖਰਚ ਚੀਨਿ । ਸਜਿ ਵਾਹਨ ਅਪਨੇ ਹੁਇ ਸੁਚੇਤ । ਚੰਢ ਚਲੇ 
ਅਗਾਉ ਲੈਨਿ ਹੇਤਿ॥੩੯॥ਅਗਵਾਨ ਆਇ ਅਵਿਲੌਕਿ ਬਿਰੰਦ। ਤਬਿ ਹਨੇ 
ਡੰਕ ਬਾਦਿਤ ਬਿਲੌਦਛੂਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਗਵਾਨਿ ਜਾਤਿ।ਜਿਨ ਜ਼ਰੀ ਲਾਗਿ 

ਅੱਪ ਮੱਹਿ ਆਨੰਦ ਉਪਾਇ॥੪੧॥ਜਨੁ ਨਦੀ ਹਰਖ ਕੀ ਉਮੰਡ ਦੋ 
'ਦਾਤਣ । ਸਹਿਤ ਅਨੰਦ ਦੇ ਪੈਕੇ ਸੋਂਤੇ । ਊਠੀ ਨਗਾਦੇ । ੯ਅਸਵਾਰੀਆਂ । “ਕੌਨੀ 
(ਅ) ਖਬਰ । #ਵਹਿੰਗੀ । “ਮਾਨੋ ਭਾਰੀ ਬੈਂਦਲ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । [ਸੈਸ:; < ਖ਼ੱਛ 
ਰਟਨ) ਉਢਾਰਨਾ] । “ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਭਾਵ ਘੌੜੇ ਭਜਾਕੇ । “ਬਾਹਵਾਂ । 



_ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੨੨੭੩) ____ਰਸੰਸ੪। ਅੰਸੂ੧੨. 

ਹੁਇ ਸੈਂਗਮ'ਅੰਗਉਮੰਗ ਜੋਇਗਨ ਵਸਤ ਅੱਗ ਗੁਰੁ ਕੇ ਟਿਕਾਇ।ਸਤਿ 
ਪਰੇ ਪਾਇ ਚਿਤ ਚਾਇ ਚਾਇ॥੪੨॥ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਭਨੀ ਸਭਿ ਹਾਥ ਬੰਦਿ । 
“ਹਮ ਅਲਪ, ਲਘ;, ਤੁਮ ਬਡਿ ਬਿਲੈਦ । ਨਿਜ ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਪਤਿ ਲੇਹ 
ਰਾਘਿਦੇ ਦਰਸ ਕਰੀ ਪੁਰਨ ਭਿਲਾਖ10੪੩॥ਸਨਮਾਨ ਜਾਨਿ ਗੁਰੁ ਤਿਨਹ 
ਕੋਗਿਪਕਵਾਨ ਲੀਨਿ ਦਿਯ ਬਾਂਟਿ ਫੇਗਿਸਭਿ ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਰਿ ਤਿਨ ਹੁ 
ਸਾਥ । ਕਰਿਬੇ ਦੁਕਾਉ ਪੁਨ ਚਹਤਿ ਨਾਥ ॥ ੪੪ ॥ ਇਕਿ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੰ 
ਦਰਬ ਦੀਨਿ । ਗੁਰੁਦਾਸ ਬ੍ਰਿੱਧ, ਦੋਨੋ ਸੁ ਲੀਨਿ,ਪੁਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਥਾਂਤੀ 
ਸਧਾਗਿ “ਬਰਖਾਵਤਿ ਗਮਨਹਨਂ? ਗੁਰ ਉਚਾਰਿ॥੪੫॥ ਤਬਿ ਚਲੋ ਗਾਮ 
ਕੋ ਸਮੁਖ ਹੋਇ । ਨਰ ਮਿਲੋ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦਿਸਨਿ ਦੋਇ । ਗਨ ਬਜਤਿ ਬਾਜ 
ਭਈ ਧੁਮ ਧਾਅਬਡੁ ਉਠੀ ਧੁਲਿ ਲਿਯ ਛਾਦਿ ਗ੍ਰਾ੪੬॥ਧਨ ਕੋ ਬਰਖਾਇ 
ਘਨ ਮਨਹੰ ਚਾਰ । ਬਡ ਭਯੋ ਸ਼ੋਰ ਇਕ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ। ਚਢਿ ਕੈ ਉਤੈਗ 
ਨਰ ਨਾਰਿ ਹੇਰਿ । ਕਹਿ ਬਚ “ਬਰਾਤ ਆਈ ਬਡੇਰਿ/ ॥੪੭॥ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ 
ਦੀਨਿ ਡੇਰੋ ਲਗਾਇ। ਕਰਿ ਰੇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ,ਧਨ ਕੌ ਬਖਾਇ।ਤੌਬੁ ਸ਼ਮਕਾਨ 
ਦੀਨੇ ਸ ਤਾਨਿ।ਬਡਿ ਜੈ ਉਤੰਗ ਬਹੁ ਸ਼ੋਕਵਾਨ॥੪੮॥ਦੋਹਰਾ॥ਬੀਚ ਚੈਦੋਆ 
ਚਾਨਣੀ ਤਾਨੋ ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਗਲਗੀ ਕਨਾਤ ਬਨਾਤਕੀ ਚਹੁਂ ਗਿਰਦੇ ਦਤਿ 
ਬੋਰ 18 ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਿਜ ਤਨੂਜ ਜਤਿ ਬੈਠੇ ਬਿੰਦ ਮਬਾਰ । ਮਨਹੁੰ 
ਸੁਧਰਮਾ£ ਸ਼ੋੜਤੀ ਬਸਨ ਬਿਕੁਖਨ ਚਾਰੁ ॥ ੫੦ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਹਿੰਥੇ ਚਤੁਰਬ ਰਾਂਸੇ “ਬਿਆਹ/? ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਇਕਾਦਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ॥ ੧੧॥ 

੧੨. [ਬਰਾਤ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤਬਿ ਮਿਲਨਿ' ਹੇਤੁ ਰ ਹਿਤੁ ਧਾਰਿ । ਤਜਾਰ 
ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਭਾ ਗਨ ਵਸਤੁਨਿ ਮੈਕਾਰਿ॥੧॥ਰਖਈ।ਜਰੇ ਜ਼ੀਨ ਬਾਜੀ 
ਚ਼ਪਲਾਵਤਿ । ਗਰੇ ਬਿਕੁਖਨ ਸ਼ੋਭ ਬਢਾਵਤਿ । ਬਸਤ੍ਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਛਾਦਨਿ 
ਕੀਨੇ।ਗਹੇ ਲਗਾਮ ਨ ਬਿਰਤਾ ਲੀਨੇ'॥੨॥ਲੋ ਬਹੁ ਮੋਲੋ ਨੇ ਲਲਿਤ ਦ੍ਕੂਲ। 

੧੧੦ । “ਸ਼ੋਭਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ (ਅ) ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ [ਬੋਰ=ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘੁੰਗਰੂ ਜੋ ਗਹਿਣਿਆਂ 
£ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ] । “ਇੰਦੂ ਦੀ ਸਭਾ । ਮਿਲਨੀ ਕਰਨ ਲਈ । “ਲਗਾਮ ਫੜਿਆੰ ਬੀ ਜੋ 
ਨਹੀ” ਟਿਕਦੋ, ਭਾਵ ਅਤਿ ਚੌਚਲ 1 

ਰ #ਇਹ ਧਨ ਬ੍ਰਿਬਾ ਗਵਾਉਣਾ ਰ਼ ਜੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਓਟਣਾੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੂਰਣ ਕਰਨੇ ਇਹ ਕਾਵਯ ਦੀ ਇਕ ਰੀਤੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ 
ਦਾਪਦਾ । ਉਵ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਗਰਾਂ; ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨ ਦੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੭੪) ਰਾਸਿ ੪ । ਮੰਸੂ ੧੨, 

ਸ਼੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਹੁਇ ਅਨੁਕੂਲ । ਉਪਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਗਨ ਦੀਨਾਰੁ'। ਲੇ 
ਕਰਿ ਸਗ ਨਰਨਿ ਪਰਵਾਰੁ॥੩॥ ਬੈਧਪ ਸਖਾ ਸਹਿਤ ਸਮਦਾਉ । ਚਲਜੋ 
ਨਰਾਇਣਦਾਸ ਅਗਾਉ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਨਮੁਖ ਤਿਹ ਸਮੋ। ਆਇ ਮਿਲਜੋ 
ਕ।ਰਬੇ ਚਹਿ ਨਮੋ।੪॥ਹੜੋ ਪਰੋਹਤਿ ਡਿਹ` ਸਮੁਝਾਇਵ । ਕੁਜਾ ਪਸਾਰਿ 
ਮਿਲਹੁ ਗਰ ਲਾਇਵ।ਸਮ ਸਮਧੀ ਇਸ ਸਮੈ ਬਨੰਤੇ । ਰਾਉ ਰੈਕ ਕੈਸੇ ਸ 
ਹਵ੩॥੫॥ਲੌਕਿਕ ਬੋਦਕ ਰੀਤਿ ਜ ਦੋਉ।ਬਜਾਹ ਆਦਿ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਸਭਿ 
ਕੋਉ।ਲਾਜ ਛੋਰਿ ਕਰੀਅਹਿ ਬਿਵਹਾਰੇ।ਸਮਧੀ ਸੋ ਸੋਂ ਮਿਲ ਭੁਜਾ ਪਸਾਰੇ!॥ 
੬॥ਸੁਨਤਿ ਨਰਾਇਣਦਾਸ ਬਖਾਨਾ/ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਕਰਿ ਇਨਹੁਂ ਸਮਾਂਨਾ।ਲੋਕ 
ਪ੍ਲੋਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਮੀ। ਤੀਨ ਭਵਨਿ ਪਤਿ ਅੰਤਰਿਜਾਮੀ॥੭॥ਦਿਨ ਕੇ 
ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਕਿਮ ਸਮਤਾ ਕਾਰਿਹੋਂ, ਹਦ ਹਾਸਾ। ਇਮ ਕਹਿ 
ਕਰੀ ਅਕੋਰ ਅਗਾਰੀ । ਪਝਜੋ ਚਰਨ ਪਰ ਨਿਰਹੈਕਾਰੀ॥੮॥ਸ੍ਰ ਅਰਜਨ 
ਸਿਮਥੀ" ਲਖਿ ਭਾਉ।ਪਕਰਿ ਉਠਾਇ ਲਿਯੋ ਗਰ ਲਾਉ।ਜਥਾ ` ਜੋਗ ਕਰਿ 
ਲੌਕਿਕ ਰੀਤਿ।ਸਨਮਾਨਯੋ ਸਭਿ ਮਹਿ ਲਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੯॥ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਸਿਖ 

_ਸਭਿ ਬਿਸਮਾਵਹਿੰ/ਪੈਨ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ? ਅਲਾਵਹਿੰ । “ਮਾਦਰ ਅਧਿਕ 
ਗੁਰੂ ਕਿਯ ਜਾਂਹਲਗਜੋ ਗਰੇ,ਇਹ ਸਮ ਕੌ ਨਾਂਹੀ॥॥੧੦॥ਦਿਮ ਮਿਲਿਨੀ 
ਕਰਿ ਘਰੋਂ' ਸਿਧਾਰਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਨਵਾਸੇ” ਪਗ ਧਾਰਾਂ।ਲਾਵਾਂ ਲੋਨਿ ਸਮੈ 
ਤਬਿ ਆਯਗਧੈਨੁ ਧੂੱਲ ਪਾਵਨ ਦਰਸਾਯਹੁ'॥੧੧॥ਦਿਜ ਗਨ ਪ੍ਰੋਰਮੋਬੈਠੇ 
ਪਾਸ। ਭੇਜਮੋ ਮਨਜ ਨਰਾਇਣਦਾਸ।“ਲਾਵਾਂ ਹਿਤ ਕਰੀਅਹਿ ਆਗਵਨ। 
ਮੈਂ ਤਕਾਰੀ ਜੁਤਿ ਇਸਬਿਤ ਭਵਨੂ” ॥੧੨॥ ਜਬਿ ਜਨਵਾਸ' ਬਿਖੈ ਸੁਧਿ 
ਆਈ।ਹਨੇ ਡੋਕ ਸਭਿ ਬਾਜ ਬਜਾਈ। ਲਘ ਦੰ੮ਭਿ ਬਡਿ ਧੌਂਸ ਧੁੰਕਾਰੰ॥ 
ਤੁਰਰੀ; ਮੁਰਲਿ;ਨਫੀਰ ਸੈਭਾਰੀ।੧੩॥ਪਟਹ ਪਠਵ ਬਡ ਢੋਲ ਬਜਾਏ। 
ਸੁਨਿਤ ਉਠੇ ਤਤਛਿਨ ਸਮੁਦਾਦ । ਟਲਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਚੋਦ । ਗੁਰੁ 

ਸੁੰਦਰ ਸੁਖਕੈਦ॥੧੪॥ਮਹਾਂਦੇਵ,ਬ੍ਧ ਅਰੁ ਗੁਰੁਦਾਸ।ਉਮਰਸ਼ਾਂਹ; 
ਸਾਲੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਲੋ ਗਮਨੇ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੈ ਸੈਂਗ। ਹਿਤ ਲਾਵਾਂ ਕੇ ਚਲੋ 
ਉਮੰਗ॥੧੫॥ਬਾਦਿਤ ਬਾਜਤਿ ਜਾਤਿ ਅਗਾਰਗੀ । ਕੀਰਤਿ ਭਾਟ ਨਕੀਬ# 

_ਉਚਾਰੀਆਤਪੱਤ” ਦੁਲਹੁ ਪਰ ਵਿਰਿਹੀ।ਚਮਰ ਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਢਰ 
“ਮੁਹਰਾਂ । =ਕੁੜਮ ਦਾ । <ਦੈਵ ਘਰ, ਜਿਲ ਜੰਵ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਗਏ । 
ਪਰਊ ਧੂੜ ਦਾ ਪਵਿੱਤ (ਸਮਾਂ) ਚੌਖਿਆ (ਜਦ) । ਝੰਚੋਬੰਦਰਾਂ । “ਛਤਰ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੭੫) ਰਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੨. 

ਹੀ॥੧੬॥ਮਹਿਦ ਕਲਾਂਹਲ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਹੋਵੜਤ੍ਰਿਯ ਗਨ ਚਾਹਤ ਦੁਲਹ 
ਜੋਵਾ। ਸਨਿ ਬਾਦਿਤ ਕੀ ਧਨਿ ਇਕ ਬਾਰੀ।ਬਿੱਕ੍ਮ" ਭਯੋ ਸਭਿਠਿ ਮਠ- 
ਨਾਗੇ ॥੧੭॥ ਤਜੀ ਕਾਰ ਘਰ ਕੀ ਉਠ ਧਾਈ। ਛੁਦ ਘੰਟਿਕਾਂ” ਲੇ ਗਰ 
ਪਾਈ।ਅੰਜਨ ਅੰਜ ਕਪੋਲਨਿ ਲਾਯੋ।ਕੌਠਹਾਰ ਕਟ ਸੋ' ਲਪਟਾਯੋ।੧੮॥ 
ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘੁਤਾ ਚਢੀ ਅਟਾਰੀ।ਖਰੀ ਸੁ ਦੁਲਹੁ ਬਦਨ ਨਿਹਾਰੀ।ਬਾਦਿਤ 
ਧਨਿ ਬਡ ਛੁਟੀ ਹਵਾਈ।ਚਢੀ ਗਗਨ ਪੁਨ ਹਟਿ ਕਰਿ ਆਈ॥੧੯॥ਜਨੁਂ 
ਤਾਰੇ ਟੂਟਤਿ ਚਮਕੰਤੇ । ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਕਾਸ਼ ਦਿਖੰਤੇ । ਛੁਟਭਿ ਬਰੂਦ 
ਭਰੇ ਗਜ ਘੋਰੇ । ਇਤ ਉਤ ਜਰਤਿ ਬੇਗ ਤੇ ਦੌਰੇ ॥੨੦॥ ਚਾਦਰ ਬਾਰ 

ਛਟਤਿ ਵਲਵਾਈ” । ਦੇਖਤਿ ਲੋਕ ਹਸਤਿ ਹਰਖਾਈ । ਦੇਵ ਦੇਵਨੀ 
ਦਾਰਨ ਬਨੇ“ । ਛੁਟਤਿ ਬਿਲੌਕਤ ਮਾਨਵ ਘਨੋ॥੨੧॥ਅਧਿਕ ਕੁਲਾਰਲ 
ਹਰਖਤਿ ਹੋਵਾ। ਜਰੈ' ਮਤਾਬੀ ਅਦਭੁਤ ਜੋਵ੧ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ 
ਐਸਬਿਨਾ ਤੇਜਤੇ ਬਾਸਰ ਜੈਸੇ॥੨੨॥ਮਨ ਹੁੰਮਤਾਬੀ ਪਾਂਇ ਬਹਾਨਾਗੁਤੁ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇ ਮਹਾਨਾ । ਦੇਖਿ ਭਏ ਬਿਸਮੈ ਨਰੁ ਨਾਰੀ । ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਨਹਿ ਕਬਹੁ ਨਿਹਾਰੀ॥੨੩॥ਤਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿ ਦੁਲਹੁ ਦੇਖੈ। ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ 
ਬਲਿਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ੈ । ਕੋਠਨਿ ਚਢੀ ਨਿਹਾਰਹਿੰ ਦਾਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ 
ਕਰਹਿਂ ਜੁਹਾਰਾ ॥੨੪॥ ਸਲੈ ਸਨੈ ਦੇਖਤਿ ਦਿਖਰਾਵਤਿ । ਸਿਮਧੀ ਸਦਲ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਵਤਿ । ਬੜਵਾਂ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗਏ ਸਸੁਰ ਕੇ ਸਦਲ 
ਅਨੰਦ ॥੨੫॥ ਆਇ ਨਰਾਇਣਦਾਸ ਅਗਾਰੇ । ਲੇਤਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋ ਅੰਤਰਿ- 
ਦਾਾਰੇਜਹਿੰ ਬੇਦੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਿ ਰਾਖੀਗਨ ਬੰਧੁਪਥਿਤ ਦੇਖਨਿਕਾਂਖੀ॥੨੬ 
॥ ਖਰੋ ਹੇਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਗਵਨੂ।ਸਭਿ ਆਗੈ ਦੂਲਹੁ ਦੁਤਿ ਰਵਨੂ” ।ਸਾਦਰ 
ਗਰ ਅਤ ਗਾੰਡ ਅਗ ਜਰ ਰਲ ਮਾ ਰ੍ 
ਉਚਾਰ ਕਗੰਨ ਤਬਿ ਲਾਗੇ । ਗਹ ਗਣਪਤਿ ਆਗੇ । ਬੀਚ 

ਪੁਲਫ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । "ਤੜਾਗੀ । ₹ਸੁਰਮਾਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਪਰ ਪਾਕੇ ਲਾ 

ਲਿਆ । "(ਆਤਸ਼ਬਾਜੀ ਦੀਆੰ) ਚਾਦਰਾਂ; ਬਾੜ਼ ਤੇ ਵੁਲਵਾਈਆੰ ਛੁਟਦੀਆੰ ਹਨ । “ਬਰੂਦ ਦੇ 

ਬਦੇ ਹੋਏ । ਓਪ੍ਰਕਾਸ਼ । “ਸੁਹਣੀ ਦੁਤੀ ਵਾਲਾ । __ ”ਇਹ ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ; ਦੇਖੋ 
ਇਸੇ ਰਾਸ ਦੇ ਅੰਸੂ ੪; ਅੰਕ ੩੮ ਤੇ ਅੰਸ ੭; ਅੱਕ ੨੪ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ। 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੨੨੭੬) ਰਾਸਿ ੪ । ਅਸੂ ੧੨. 

ਬਰਬਰ' ਸੈਗਵੇਰਿ ਕਰਿ ਵੇਰੇਪਾਣਗਹਣਾ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸਬੇ ਰ੨੯ਮਿਲਿ 

ਸੁਰਬਧੂ ਕਰੇ ਛਲ ਬੇਸਾ। ਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਸੁ ਬੇਸਾ। ਰਲਿ ਨਾਰਿਨਿ ਮੈਂ 
ਗੀਤਿਂਨ ਗਾਵੈਂ।ਸਤਿਗਰ ਮੰਗਲ ੪ਮਧਿਕ ਵਧਾਵੇਂ॥੩੦॥ਕ ਰੜਿ ਅਪਨਿ੫ 

ਸਫਲ ਬਿਸਾਲਾ।ਗਨ ਕੌ ਦਰਸਹਿੰ ਅਨੰਦ ਉਛਾਲਾ । ਤ੍ਰਿਯ' ਨਰਾਇਣ- 

ਦਾਸ ਸੁਜਾਨੀਪਬਿਨ ਜਾਨੇ ਸਗਰੀ ਸਨਮਾਨੀ।੩੧/ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੈ ਮੇਲ ਘਰ ਬਿਖੇ 

_ਸਕੇਲਾ।ਤਿਨ ਮੈ! ਤੇ ਜਾਨਸਿ ਹਿਤ ਮੇਲ'ਸਰਨਰ ਬੇਸ ਧ।ਰ ਸਮੁਦਾਏ। 

ਮਿਲੇ ਆਨਿ ਬਹ ਸੇਵ ਕਮਾਏ॥੩੨॥ਜਬਾਂ ਜੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਹਾਂ! ! ਢਿਯੋ 

ਦਰਬ ਹਰਖੇ ਜਹਿੰ ਕਹਾਂ । ਬਿੱ੫ ਪ੍ਰਸੈਸਤਿ ਧਨ ਹਿਤ ਚਾਉ । ਕਿਤਿਕ 
ਸਰਾਹਹਿੰ ਧਰਿ ਧਰਿ ਭਾਉ।੩੩॥ ਸਾਖੋਚਾਰ“ ਉਚਾਰਨਿ ਕੀਨਿਸਿ। ਸਨੜੋ 
ਸਭਿਨਿ ਪਠਿ ਧਨ ਗਨ ਦੀਨਸਿ।ਇਮ ਲਾਵਾਂ ਲੇ ਕਰਿ ਜਸ ਸਾਜ। ਬੀਚ 

ਬੇਦਿਕ#ਉਠਜੋ ਸਮਾਜਾ॥੩੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗਮਨੇ ਜਨਵਾਸੇ ।ਛਟਤਿ 
ਮਤਾਬੀ ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ । ਬ੍ਰੰਦ ਮਸਾਲੈਂ ਜ੍ਰਲਤਿ ਅਗਾਰੀ । ਬਾਜੇ ਬਜਹਿਂ 
ਉਠਤਭਿ ਧੁਨਿ ਭਾਰੀ ॥੩੫॥ ਆਇ ਬਿਰੇ ਜਨਵਾਸ ਮਝਾਰੇ । ਹਿਤ ਅਹਾਰ 

_ ਗੁਰ ਬਹੁਰ ਹਕਾਰੇ। ਸਕਲ ਬਰਾਤਿ ਜਾਤਿ ਹਰਖੰਤੀ। ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਿੰਦ 
ਛਟੇਤੀ।੩੬।ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰਅੰਦਰਸਾਰੇ।ਸਾਦਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਪੰਤਿ” ਬਿਠਾਰੇ 
। ਪੁਨ ਚੌਕੀ ਪਰ ਆਸਨ ਡਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰੇ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥੩੭॥ 
ਪਰੁਸਨਿਹਾਰਿ" ਆਇ ਸਮੁਦਾਏ । ਧਰੇ ਬਾਰ ਸਭਿਕੇ ਅਗੁਵਾਏਮੋਦਕ, 
ਖਰਮੇ ਨੁਗਦੀਘਨੀ।ਘਵਰ ਘਿੱਤਿ ਸਿਤ ਬਹੁ ਸਨੰ।੩੮। ਸ੍ਰੱਦਲ ਮਹਾਂ 
ਅੰਮਿਿਤੀ ਦੀਨਿ । ਮੇਵੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਲੌਨੀ ਕੀਨਿ। ਤੁਰਤ ਪਥੋਸਯੋ ਚਤੁਰਨਿ- 
ਚਾਰ । ਖਾਨਿ ਲਗੇ ਬਹ ਸ਼ਾਦਿ ਅਹਾਰੂ ॥੩੯॥ ਗਾਰਿ ਗੇਰਿ'' ਗੀਤਨਿ ਕੋ 
ਗਾਵੇ” ਸੁੰਦਰ ਰੀਤਨਿ 'ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਬੈਠਿ ਝ । ਬੈਠਿ ਘਰੋਖਨ ਕਹ ਕਹ 
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੧7ਹਣੇ ਲਾੜੇ ਨਾਲ । ੧ਾਵ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੈਨਜਾਂ ਦ। ਹੱਥ ਵਰ ਦੇ ਦੱਬ ਹੱਥ ਕਵੜਾਉਣਾ । ੧ਮਜਾਨੀ= 

ਸਿਆਣੀ ਹੈ । (ਅ) ਭਾਵ ਨਹੋਣ ਦਾਸ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ (ਦੇਵ ਬਧੂਆਂ ਨੰ) ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਅ 
ਭਾਵ ਹਿਤ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ । "ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੇਲ ਵਿਚੇਂ ਇਹ 
ਬੀ ਕੋਈ ਹਿਤ ਵਾਲੇ ਮੇਲੀ ਹੀ ਹਨ । “ਗੋਤ੍ਰਚਾਰ । ੬ਵੇਦੀ ਵਿਚੋਂ । ?ਪੰਕਤੀਆਂ । 'ਪ੍ਰੋਸਣਵਾਲੇ। 

<ਦੌਦੀ । “£ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਪਾਕੇ । “ਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆੰ ਰੀਤੀਆੰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ 
_ ਉਚਾਰੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦੇ ਗੀਤ ਹਫ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਿੰਮਾ ਦਾ ਸੁਜਸ 
ਪਚਾਰ ਪਾਵੇ ।ਇਹ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾੰ ਦੀ ਹਜ਼ੁਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਗਾਰੀ ਸਿੱਠਣੀ ਦੇ ਸਕੇ । ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰਾਸ ਦੇ ਅੰਸੂ ੪ ਅੰਕ ੧੪ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦੂਕ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੭੭) ਰਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੩. 

ਨਾਮੁ।ਮਿਲ ਮਨੋਹਰ ਤਿਯ ਅਭਿਰਾਮੂ॥੪੦॥ਸੁਨਤ ਮੁਦਤ ਗੁਰੁ ਸਹਤ 

ਸਮਾਜਾ। ਸਸੈਂ ਉਛਾਹ ਬਿਸਾਲ ਬਿਰਾਜਾ । ਸੁਨਿ ਸਨਿ ਪਿਖਿ ਪਿਖ ਦ੍ਹ- 

ਦਿਸ਼ ਹਰਖਹਿ।ਮਨਹੁ ਅਨੰਦ ਉਨਵ ਕਰਿ ਬਰਖਹਿਂ ॥੪੧॥ ਇਮ ਅਹਾਰ 

ਕੋ ਅਚਵਨਿ ਕੀਨਿ।ਉਠੀ ਬਰਾਤਿ ਲਾਗਿ" ਧਨਦੀਨਿ ।ਪਾਇ ਉਛਿਸਟ' 

ਬਿਖੈ ਬਹ ਦਰਬ।ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਸਰਬਾ॥੪੨॥ਦੋਹਰਾ॥ਜਨਵਾਜੇ 

ਮਹਿ ਜਾਇ ਗੁਰ, ਸੁਪਤੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ । ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਉਰ ਪਾਇ 
ਕਰਿ ਸਕਣ, ਬਰਾਤ ਸੁ ਜਾਨ ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿੰਬੇ ਚਤੁਰਬ 
ਰਾਸੇ “ਬਜਾਹ? ਪੁਰ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦਰਾਦੁਸ਼ਮੋ ਅੰ£ । ਵਾ | 

ਦੌਹਰਾ॥ਸੁਖ ਸੋ ੧ ਬੀਤੀ ਜਾਮਨੀ ੧੦੧੦ ਟ ਵਲ ਆਇ । ਗਾਵਤ ਆਸਾਂ 

ਵਾਰ ਜਤ ਰਗਨਿ ਕੇ ਸਮਦਾਇ॥੧॥ ਹਾਕਲ ਛੰਦ॥ ਗੁਰ ਉਠਿ ਕਰਿ ਸੌਂਢਿ 

ਸ਼ਨਾਨੇ।ਪੁਨ ਬੋਠੇ ਏਕਲ ਥਾਨੋ।ਨਿਜ ਰੂਪ ਬਿਖੈ ਲਿਵਲਾਈ। ਮਨ ਬਿਰਨੋ 

ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਈ ॥੨॥ ਤਬਿ ਪ੍ਰਾਤਕਾਣਨ ਨ ਹੁਇ ਗਇਉ । ਸਭਿ ਸੌਚਾਂ ਚਾਰੀ 

ਭਇਉਗਨ ਬਾਦਿਤ ਬਾਜ ਬਿਲੰਦੇ।ਤਬਿ ਉਠਿ ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦੇ॥੩॥ 

ਕਰਿ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਤਨ ਬਸਤ ਪਹਿਰ ਦਤਿ ਨਾਨਾ।ਦਿਨ ਚਵੇ 

ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਯੋ।ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਬਹ ਛਬਿ ਪਾਯੋ ॥੪॥ ਬਿਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੈਦ 

ਮਝਾਰੇ।ਗਨ ਧਨੀ ਤਹਾਂ ਪਰਵਾਰੇ।ਬਿਧ ਸਾਲੋ ਅਰੁ ਗੁਰੁਦਾਸੂ। ਕੱਲਯਾਨ 

ਆਦਿ ਸਭਿ ੫ਸ॥੫॥ਬਤ ਮਹਾਂਦੇਵ ਗੁਰੁ ਤੀਰਾ। ਜਿਮ ਬਝਤਿ ਭਾਖ/ਤ 

ਧੀਰਾ। ਤਬਿ ਤੱ ਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰੀ । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਬਸਹਿ ਸੁ ਸਾਰੀ ॥ ੬ ॥ 

ਹੁਇ ਇਕਠੀ ਲੇ ਗੁਰ ਕਾਰੰ॥ ਕਰ ਅਪਰ ਉਪਾਇਨ ਧਾਂਰੀ। ਧਰਿ ਭਾਉ 

ਦਰਸ ਕੋ ਆਏ।ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਦੀਮੀ ਗਾਏ ॥੭॥ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਧੀਰਾ। 

ਹਿਤ ਸੇਵ ਰਹੇ ਜੁ ਤੀਰ॥ਗਨ ਧਰੀ ਅਕੌਰ ਅਗਾਰੀ। ਕਰ ਬੈਦਤਿ ਬੈਦਨ 

ਧਾਰੀ॥੮॥ਸਿਖ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਅਨੇਕਾ ਜਿਠ ਰਿਦੇ ਬਿਸਾਲ ਬਿਬੇਕਾ । ਅਸ 

ਜਾਨਿ ਗੁਰੁ ਸਨਮਾਨੋ।ਢਿਗ ਬੈਠੇ ਹਰਖ ਮਹਾਂਨੇ ॥੯॥ ਜੋ ਭਏ ਪ੍ਰਥਮ ਸਿਖ 

ਧੀਰਾ।ਸੋ ਬੁਝੇ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ।ਕੋ ਭਯੋ ਮਹਦਗੁਰੁ ਪਜਾਰੋਮਸੋਹਮਰੇ ਪਾਸ 
ਉਚਾਰੋ॥੧੦।ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਯਨਿ ਜੋਰੇ ਹਾਬ।“ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਸ ਗਨ ਨਾਥ' । 

ਕ। ਲਾਲੌ.ਕਾਈ ਧੀਰਾ।ਗਨ ਸਿੱਖੀਕੇ ਕਰਪੁਰਾਂ॥ ੧੧॥ਜੋ ਰਾਵਰਿ ਬਖ|ਸ਼ਸ਼ 

“ਨਨਾਗੀਆਂ ਦਾ । "ਜੂਠ । "ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ । “ਭਾਵ ਗੁਹੂ ਜੀ ਨੇ 

ਪੁੱਛੇ। “ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਸ (ਹੋਏ ਹਨ) ਅਥਵਾ ਹੇਨਾਥ ਜੀ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੨੨੭੮) ਰਾਸਿ ੪ । ਔੰਸ ੧੩. 
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_ਕੀਨੀ ਹ । ਸਿਖ ਬਹਿਲੋ ਹਿਤ ਕਰਿ ਲੀਨੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸਭਿ ਸੋਈ । 
ਦਿਗ ਲਾਲੋ ਕੇ ਦਈ ਜੋਈ॥੧੨॥ਅਸ ਸਿੱਖ ਅਪਰ ਗਨ ਹੋਏ।ਜੋਗਿਨਿਥੇ 
ਤੇ ਬਹੁ ਜੋਏਇਕ ਭਲੋ ਸੁ ਤਾਈਪਾਰੋਗੁਰੁ ਅਮਰਕੇਰਰ ਬਹੁਪਯਾਰੋ॥੧੩॥ 
ਭਿਸ ਉਪਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸੈਨੇ । ਗੁਰੁ ਭਾਣਾ ਜਿਨ ਮਨ ਮੰਨੇ ।ਉਰ ਗਜਾਨ 
ਮਹਿਦ ਗੈਭੀਰੈ।ਨਿਤਨਿ ਸ਼ਚਲ ਮਨ;ਉਰਧੀਰ॥੧੪॥ਤਿਸਗੁਰੁਤਾ ਦੇਵਨਿ 
ਲਾਂਰੇ॥ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਮਨ ਬਡਭਾਰੇ।ਕਰ ਜੋਰੰਤ ਬਿਨੌ ਬਖਾਨੋ-ਹਮਸਿੱਖੀ 
ਮਹਿ ਮਨ ਮਾਨੇ ॥੧੫॥ ਇਹ ਤੁਮ ਕੋ ਹੀ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਹਮ ਸੇਵਕ ਸੇਵ 
ਕਮਾਵੈਂ-। ਸੰਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰਭਾਖ।-ਜੇ ਤੇਰੀਅਸ ਅਭਿਲਾਖਾ।੧੬॥ 
ਤੋਂ ਤਨ ਕੋ ਤਯਾਗ ਸਮਾਵੋ । ਗੁਰੁ ਬਿਖੈ ਦੇਕਤਾ ੫ਾਵੋ-। ਇਮ ਆਗਯਾ 
ਸਨਿ ਘਰ ਆਯੋ।ਤਤਛਿਨ ਤਨ ਤਜਯੋਸਮਾਯੋ॥੧ 7।ਇਕ ਬੜਵਾਚਪਲ 
ਬਲੀ ਹੈਜਿਹ ਸਮ ਨਹਿ ਔਰ,ਭਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਭੇਜੀ।ਨਹਿਂ 
ਅਪਰ ਚਵਠਿ ਦੇ ਤੇਜੀ' ॥੧੮॥ ਪਿਖਿ ਅਪਨੇ ਢਿਗ ਰਖਿ ਲੀਨੀ । ਰਜ 
ਰਾਮਦਾਮ ਕੋ ਦੀਨੀ । ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਥਾਨ। ਤਿਸ ਚਢਿਕੈ ਕੀਨਸਿ 

_ ਪਕਾਨ॥੧੯॥ਦੋਹਰਾ॥ ਸੋ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਭਯੋ ਬਡੋ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ । ਜਿਸ 
ਕੀ ਤਨ੍ਜਾਂ ਨਿਜ ਤਨੂਜ' ਬਯਾਹੀ ਧਰੇ ਹੁਲਾਸ ॥੨੦॥ ਹਾਕਲਫਂਦ ॥ ਅਬਿ 
ਸਭਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਬਿਨਤੀ।ਜਿਮ ਆਏ ਮਿਲਿ ਕਰਿਗਿਨਤੀ' ਸੋ ਸੁਨੀ- 
ਅਹਿ ਕਰਿ ਨਰਧਾਰ।ਇਤਿ ਆਵਨ ਭਯੋ ਤੁਮਾਰਾ ॥੨੧॥ ਕਛ ਕੀਜਹਿ 
ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਥਾਈਂ।ਸਿਖ ਹੇਰੈ' ਸੀਸ ਨਿਵਾਈ/ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨੇ। 
“ਗੁਰੁ ਸਿੱਖੜਨਿ ਮਹਿਮਾ ਧੈਨੇ॥੨੨॥ ਨਿਤ ਚਾਂਹਤਿ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ । ਹਮ 
ਬਚਨ ਮਾਨਿਬੋ ਧਾਰਾਂ।ਜਬਿ ਜਾਮ ਰਹੈਦਿਨ ਆਈ।ਤਬਿ ਕਰੰਜਿ ਤੁਮਹ 
ਅਲਾਈ”੨੩॥ ਇਮ ਕਹਜੋ ਗੁਰੁ ਅਰੁ ਸੋਗਤਿ। ਜਹਿੰ ਨਾਰਨਿ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ 
ਪੰਗਤਿ । ਸਿਖ ਗਮਨੇ ਨਮਹੁ ਕਰੋਤੇ । ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਭਾਉ ਧਰੋਤੇ ॥੨੪੪ _ 
ਗਨ ਮੰਗਤਿ ਜਨ ਤਬਿ ਆਏ।ਬਹੁ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਭੇ ਇਕ ਥਾਏਂ।ਤਿਸ ਕਾਲ _ 
ਬਿਥੇ ਜਸ ਜਾਦੇਐਤਸ ਦੇਤਿ ਤੁਰਤ ਗੁਰੁ ਸਾਚੇ॥੨੫॥ ਗਨ ਵਾਵੀ, ਭਾਂਟ, 
ਕਲਾਵਤਿ।ਬਹੁ ਡੂਮ,ਬਿੱਪ੍ਰ ਧਨੁ ਪਾਵਤਿ।ਹੁਇ ਹਰਖਤਿ ਦੇਤਿ ਅਸੀਸਾਂ _ 

_ ਗੁਰ ਨੌਦ ਜਿਵਹੁ ਜੁਗ ਬੀਸਾ॥੨੬॥ਗਨ ਰੋਕਨਿ ਕੌ ਧਨ ਦੀਨ॥ ਜਸ 
ਕਰਤਿ ਜਾਤਿ ਸਭਿ ਲੀਨਾ।ਇਮ ਦੇਤਿ ਢਰਜੋ ਦਿਨ ਜਾਏ। ਹਿਤ ਅਸਨ_ 

(ਐਨੀ) ਤੇਜ਼ ਸੀ । “ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ । “(ਆਪ ਜੀਓ ਜੀ ਨੇ) ਆਪਣੇ _ 
ਸਦ ਅਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ । “ਕੀਤਾ ਹੈ । ਰਹ 



ਗਲਾ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁੰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੭੯) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸ ੧੩. 
-=> =ਤਲਲ=-=========-<<<<=< 04004-45454. _.. '“ਲਾਜਰ==== 

_ਗਕਾ==ਗ---- 

ਹਕਾਰਨਿ ਆਏ॥੨੭॥ਕਰਿ ਦੁਲਹੁ ਸਭਿਨਿ ਅਗਾਰੀ।ਪੁਨ ਚਲੀ ਬਰਾਤਿ 
ਖਿਛਾਰੀਘਰ ਗਏ ਨਰਾਇਨਦਾਜੇਬਡਿ ਧੁਮ ਧਾਮ ਚਹੁੰ ਪਾਸੇ॥੨੮॥ਗਰ 
ਚੀਵਿੰਦ ਰੂਪ ਸੁਹੈਤਾ । ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਛਤਰ ਝੁਲੰਤਾਂ । ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਪਰ 
ਦਤਿਵਾਰੁ' । ਕਰਿ ਚਮਰ ਢੁਰਾਵਤਿ ਚਾਰ॥੨੯॥ ਸਭਿ ਬਸਨ ਬਿਕੂਖਨ 
ਆਫੇਨਰ ਸਕਿ ਬਰਾਤਮੈਂ' ਕਾਫੇਤਬਿ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰਗਮਨੇ।ਕਰਿਪੰਕਤਿ 
ਬੈਠੇ ਰਵਨੇ॥੩੦॥ ਤਬਿ ਅਏ ਪਰੋਸਨਿਹਾਰੇ। ਜਲ ਲੇ ਕਰ ਹਾਂਥਪਖਾਰੇ। 
ਸਭਿ ਕੇਰਿ ਅਗਾਰੀ ਥਾਰਮਬਹੁ ਸ੍ਰਾਦਲਿ ਪਾਇ ਅਹਾਰਾ॥੩੧॥ ਜੋ ਸਪਤਿ 
ਬਿਧਿਨਿ ਪਕਵਾਨ।ਬਿਚ ਮੇਵੇ ਮਿਲੇ ਮਹਾਨ।ਦਧਿ ਸੈਗ ਬਿਸਾਲ ਮਸਾਲੇ 
। ਗਨ ਬਰੇ ਪਕੌਰੇ ਡਾਲੋ ॥੩੨॥ ਸਭਿ ਅਚਤੇ ਸਾਦ ਸਰਾਹੇ । ਪੁਨ ਸੂਖਮ 

ਚਾਵਰ ਚਾਹੇ।ਜੁਗਰੀਤਨਿ ਕੇਤਬਿਲਤਾਏ।ਇਕਮਧੁਰ,ਸਲਵਨ ਮਿਲਾਏ 

॥੩੩॥ ਬਹੁ ਸਾਵਗ,ਗਰੀ,ਬਦਾਮੀਕਿਯ ਚਤੁਰਨਿ ਅਤਿਅਭਿਰਾਮਪਿਖਿ 
ਬੈਠੀ ਨਾਗਰਿ ਨਾਂਰੈਂ।ਗਨਕੁਖਨ ਬਸਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ॥੩੪॥ ਕਲ ਕੌ ਕਲ 
ਕੌਠੀ ਗਾਵੈਂ।ਦਿਗ ਖੰਜਨ ਅੰਜ ਨਚਾਵੈੱਤਨਰ ਜੇ ਬਰਾਤ ਅਭਿਰਾਮੁ । ਦੇ 
ਗਾਰੀ।ਲੇ ਕਰਿ ਨਾਮੁ॥੩੫॥ਸਭਿ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਵਧਾਵੈਂ । ਹੈਂ ਗਾਰ ਤਉ 
ਮਨ ਭਾਵੈਂਰਸ ਚੋਗ ਸਮੈਤਿਸ ਹੋਵ।ਮੁਦ ਕਰਹਿੰਪਰਸਪਰ ਜੋਵਾ;॥੩੬॥ 

ਅਚਿ ਸਨੰ ਸਨੈ ਅਸ ਅਸਨ। ਮੁਸਕਾਇ ਦਿਪੈਂ ਦਤਿ ਬਸਨ।ਮਨ ਸਭਿ 
ਕੇ ਤਬਿ ਬਿਰਮਾਏ।ਨਹਿੰ ਉਠਨਿ ਕਿਸੁ ਮਨਿ ਭਾਏ॥੩੭॥ਸੁਖਪਾਇਭਨੈ 

ਸਭਿਐਸ£“ਅਸ ਉਤਸਵ ਕਿਤਹੁੰ ਨ ਕੰਸੇ।ਉਰ ਬਿਸਰਜੋ ਦੇਸ਼ ਰੁ ਕਾਲ। 

ਅਸ ਆਨੰਦ ਭਯੋ ਬਿਸਾਲਾ॥੩੮॥ਤਬਿ ਨੀਠਿ ਨੀਠਿ ਲੇ ਪਾਨੀ।ਸਭਿਕਰੇ 

ਪਖਾਰਨਿ ਪਾਨੀ।ਪੁਨ ਦੀਨਿ ਗਿਲੌਰੀ ਖਾਨੋ9ਮੁਖਰੈਗ ਸੁਰੌਗੀ ਬਾਨੋ'॥ 

੩੯॥ਧਨ ਜਥਾਜੋਗ ਤਹਿ ਦੀਨਾ।ਉਠਿ ਗਮਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨਾ।ਸਿਖਸੈਗਤਿ 
ਬੈਗ ਲਏ ਹੈ' । ਦਿਸ਼ਿ ਪੁਰਬ ਗ੍ਰਾਮ ਗਏ ਹੈਂ"'॥੪੦॥ਤਹਿ ਖਰੇ ਹੋਇ ਮੁਖ 

੧ਜੇਭਾਵਾਨ । ”ਫਬਾਏ ਹੋਏ । <ਦੇ ਤਗਾਂ ਦੇ । ?ਸਾਵਗੀ । “ਸੁੰਦਰ ਇਸੜ੍ਰੀਆਂ (ਜੇਵ ਨੂੰ?ਬੇਠੀਆਂ 
ਵ੪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ੬ਮਮੋਲੇ (ਜੇਹੇ) ਨੇਤ੍ਰਾਂ (ਵਿਚ) ਸੁਰਮਾ ਪਾਕੇ ਮਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

“ਗਾਵੇ ਗਾਲਾਂ ਹਨ । "ਹੱਥ ਧੋਤੇ । ੯ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ । "?ਜੀਕੁਣ ਰੌਗਾਂ ਦੇ (ਬਾਨੋ=) 

ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਸਨ ਤੀਠਣ ਮੁਖ ਭੀ ਹੈਗੇ ਗਏ । "'ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ । ”ਪਾ:-ਪਿਕ ਬੇਨੀ। 
1ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰਾਸ ਦੇ ਅੰਸੂ ੧੨ ਅੰਕ ੪੦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । _3ਦੁਵੱਲੀ ਨਾਮਰਸੀਏ 

ਪੁਰਖ ਤੇ ਇਸਤੀਆੰ ਹਨ, ਦਾਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ; ਐਸਾ ਹੇ ਸਕਣਾ ਅਮੈਭਵ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । _ (੨੨੮੦) ` ..` ਰਸਿ ੪।੪॥੧੩.1 
ਭਾਖ।“ਸਭਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀਅਭਿਲਾਖਾ।ਚਿਤਚਹੈ' ਕਰਯੋ ਇਸਥਾਨ। ਹਥਾਨਾ। ਬਨਿ 
ਹੈ ਗੁਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਹਾਨਾ॥੪੧॥ਜੋ ਆਇ ਦਰਸ ਕੋ ਲੈ ਹੈ।ਕਰਿ ਸੈਦਨ ਸ਼ੁਭ 
ਫਲ ਪੈ ਹੈ । ਟਕ ਬਾਪੀ ਕੋ ਹਮ ਲਾਈਂ।ਪੁਠ ਪੀਛੇ ਲੇਹ ਬਨਾਈ” ॥੪੨॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਕਹੀ ਮੰਗਾਈ । ਬਹੁ ਦੀਨਸਿ ਬਾਂਟਿ ਮਿਠਾਈ । ਨਿਜ 
ਕਰ ਸੋ ਟੱਕ ਲਗਾਯੋ।ਪੁਨ ਖੋਦਜੋ ਪਾੜ ਬਨਾਯੋ॥੪੩॥ਦਿਗ ਸਾਲੋ੍ ਕੌ ਗੁਰ 
ਹੇਗ।ਸ਼੍ਰੀ ਮਖ ਤੇ ਕਹਿ ਤਿਸ ਬੇਰ/ਤੁਮ ਰਹੋ ਕਿਤਿਕ ਚਿਰ ਗਾਮੁ । ਹਿਤ 
ਬਾਪੀ ਕਰਿਬੇ ਕਾਮੁ।੪੪॥ਜਬਿ ਤਯਾਂਰਸਰਬ ਬਨਿਜਾਵੈਗੁਰਬਾਂਪੀਸੈਗਤਿ 
ਨਾਵੈ । ਸਤਿਨਾਮ ਜਪੈ ਲਿਵਲਾਵੇ । ਮਨਿ ਬਾਂਛਤਿ ਸੋ ਫਲ ਪਾਵੇ” ॥੩੫॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ । ਜਨਵਾਸੇ ਕੋ ਪੁਨ ਚਾਲੈ।ਜੋ ਮੰਗਤਿਜਨ 
ਜਬਿ ਆਵੈ।ਧਨ ਲੇ ੫ ਉਚਰਤਿ ਜਾਵੈ॥੪੬॥ਗੁਰੁ ਆਨਿ ਬਿਰਾਜੇਡੇਰੇ। 
ਸਿਖ ਸੈਗੜਿ ਸੈਗ ਘਨੇਰੇ । “ਧੰਨ ਪੈਨ? ਉਚਾਰਤਿ ਬਾਨੀ। ਤਹਿੰ ਕੀਰਤਿ 
ਭਾਈ ਮਹਾਨੀ।੪੭॥ਇਮ ਰਹੇ ਤਹਾਂ ਗਤਿਦਾਈ।ਸਭਿ ਬਕਾਹ ਰੀਤਿਕਰ- 
ਵਾਈ । ਜੋ ਲਾਗਿ ਦੇਨਿ ਅਰ ਲੈਨਾ।ਸਭਿ ਕਰੇ ਮਹਾਂ ਗੁਨ ਐਨਾ'॥੪੮॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਢ ਪਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤੁਰਬ ਰਾਜੇ “ਕਭਾਹ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤਲੋਦਸ਼ਮ ਅੰਸੂ 1 ੧੩ ॥ 

੧੪. [ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆਈ । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੋਦ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਾਗਰੀ ਨਾਰਿ । ਬਿਚ ਬਰਾਤ ਤੇ 
ਲੇ ਗਏ ਕਰਿ ਜਬਿ ਲੀਨਿਅਹਾਰ॥੧॥।ਸ੍ਰੋਯਾ॥ਦੇਖਿ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇਖ ਹੀ ਦੁਲੋ 

__ ਆਨੰਦ ਤੇ ਬਤਰਾਵਤਿ ਹੈਂ” । ਦੀਰਘ ਅੰਗ; ਪ੍ਰਲਬਾੰ ਭੁਜਾ, ਅਰਬਿੰਦ 
ਬਿਲੋਚਨ ਭਾਵਤਿ ਹੈ' । ਕੇਚਿਤ ਜਾਨਿ ਗੁਰੂ ਸੂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੇਰਤਿ ਸੀਸ 
ਝ੍ਕਾਵਤਿ ਹੈਂ” । ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਕਰੈ' ਮਿਲਿਕੋ ਇਕ ਪੁੰਮ ਧਰੇ ਬਲਿ 
ਜਾਵਤਿ ਹੈਂ ॥੨॥ “ਰੂਪ ਦਮੋਦਰੀ ਕੋ ਜਿਮ ਸੁੰਦਰ ਤਯੋ' ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਰੁਪ 
ਬਿਸਾਲਗਏ ਰੀ ਸਖੀ!ਇਹ ਜੋਰੀਂ“ਜੁਰੀ ਸਮ:ਜੀਵੋ ਭੋਗਭੁਗੋ ਚਿਰਕਾਲਾ। 
ਭਾਗ ਨਰਾਇਨਦਾਸ ਬਤੇ ਜਿਸ ਕੋਰਿ ਦਮਾਦਾਭਯੋ ਦਤਿ ਜਾਲਾ।ਸੰਦਰ 
ਲੱਛਨ ਅੰਗ ਸਮੂਹਮਨਿੰਦ ਬਿਲੈਦ ਦਿਪੈ ਮਹਿਪਾਲਾ॥੩॥ਸਾਸਤਬੈਬਡ 
ਭਾਗ ਭਰੀ ਨਿਜ ਅੰਕ ਬਿਠਾਇ ਸਨੇਹ ਮਹਾਨ।ਸੀਸ ਪੈ ਹਾਂਥ ਕੋ ਫੇਰਿ 
ਸਰਾਹਤਿ, ਡੀਠ ਲਗੇ ਨਹਿੰ, ਭੈ ਉਰ ਮਾਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇ 
“ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । ₹ੋਗੇਲਾਂ ਕਰਚੀਆਂ ਹਨ । “ਲੈਬੀਆੰ । "ਕਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਡੂ ਨੂ ਗੁਨ 
ਜਾਣਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਮੌਥੇ ਟੇਕਦੀਆਂ ਹਨ । “ਜੋੜੀ । “ਜਵਾਈ । “ਰਾਜੇ ਵਕ । "ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਕੇ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੨੨੮੧) ____ ਰਾਸਿ੪।ਅੰਸ੧੪. 
ਪਿਖਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀਆਂ ਹੈ ਮਨ ਕੋ ਬਿਰਮਾਨਾ' । ਬੋਲਿ ਮਹਾਂ ਮਧੁਰੇ ਬਚਨਾਂ 
ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਆਨੰਦ ਕੋ ਪ੍ਗਟਾਨਾ॥੪॥ਜੋਂ' ਮਿਲਿਕੈ ਸਭਿ ਸੋਂ ਸ਼ੁਭਿ ਗੈਤਿ 
ਬਿਲਾਸ ਕੇ ਹਾਂਸ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਏ।ਜਾਨਿ ਸਮੈ ਨਿਕਸੇ ਤਬਿ ਹੀ ਜਨਵਾਸ 
ਵਿਖੇ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਆਦ।਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੀਚ ਸਭਾ ਕੇ ਸੁਹਾਵੜਿ,ਹੋਇ ਸਮੀਪ 
ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ । ਬੈਠਿ ਗਏ ਮੁਦ ਦੇਤਿ ਭਏ, ਬਹੁ ਸ਼ੋਕ ਲਏ ਸੁ ਤਹਾਂ 
ਦਿਪਤਾਏ॥੫॥ਬਾਸੁਰ ਤੀਨ ਰਹੇ ਥਿਰ ਕੀਨਿ ਗੁਰੂ ਸੁ ਪ੍ਰਬੀਨਿ ਮਹਾਂ ਜਸੁ 
ਛ/ਪਵੇਰ ਨਰਾਇਠਦਾਸ ਕਹਜੋ, ਸਭਿ ਦਾਇਜ ਕੋ ਨਿਕਸਾਇ ਧਰਾਯ। 
ਬੋਲਿ ਪਣੇ” ਤਬਿ ਹੇਤ ਬਿਦਾ,ਸੁਨਿ ਬਾਦਿਤ ਬਿੰਦ ਬਿਸਾਲ ਬਜਾਯੋ । ਮੰਦ 
ਹੀ ਮੰਦ ਗਏ ਗੁਰੁ ਮੰਦਰ #ਵਰ ਸਾਂਜ ਸਮਾਜ ਸੁਹਾਯੋ੬/ਤੇਵਰ ਜੇਵਰ 
ਜੇਵਰ” ਹੈਂ ਜਿਮ ਜੋਤਿ ਜਵਾਹਰ ਕੀ ਝਮਕਾਵੈਂ । ਕੁਖਨ ਸੈਗ ਤੁਰੈਗਮ 
ਕੁਖਤਿ” ਚੋਚਲ ਅੰਗਨਿ ਤੇ ਚਪਲਾਵੈਂ। ਬਾਸਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਸਾਲ ਧਰੇ ਜੂਡਿ 
ਦਾਸਨਿ ਕੇ ਕਹਿ ਭਾਣ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਦੈ ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਭਨੈ 
ਬਿਨਤੀ“ਗਿਨਤੀ ਨ ਸੁਹਾਵੈ।੭॥ਔਰ ਕਛੂ ਨ ਬਨਯੋ ਮੁਝ ਤੇ ਇਕ ਦਾਸੀ 
ਦਈ ਹਿਤ ਸੇਵ ਤੁਮਾਂਰੀ।ਆਂਪ ਕੋ ਨਾਮ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਹੈ ਗਖਿ ਲਈ 
ਪਤਿ ਆਨ ਹਮਾਰੀਦੋਨਹੁੰ ਲੋਕ ਸਹਾਇ ਕਰੋ ਸੁ ਕਰੋਰਨਿ ਕੀਂ# ਕਰਤੇ 
ਰਖਵਾਰੀ । ਮੈਂ ਪਕਰਜੋ ਇਕ ਦਾਮਨ ਆਪ ਕੋ ਆਯੋ ਸ਼ਰਨ ਲਖ ਉਪ- 
ਕਾਰੀ॥੮॥ਮੈ' ਸਮਤਾ ਕੋ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਰੌਚਕ ਮੇਰੁ ਅਗਾਰੀ ਕਹਾਂ। 
ਆਪ ਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਬਭਿਆਈ ਦਈ ਘਰਿ ਆਇ ਇਹਾਂ) ਸ਼ 
ਗੁਰੁ ਸ਼੍ਰੋਨ ਸੁਨੀ ਬਿਨਤੀ ਭਨਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਮਹਾਂ । “ਸਾਧੁ 
ਸਾਧ? ਅਹੇ ਤੁਝ ਕੋ ਬਹੁ ਦੀਨਿਸਿ" ਦੀਨਿ ਹੀ ਬਾਕ ਕਹਾਂ” ॥ ੯॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸੈਗ ਦਮੋਦਰੀ ਦਾਇਜ ਬੀਚ ਧਰਯੋ ਸਮੁਦਾਈ । ਪਾਨ 
ਲੇ ਪਾਨ ਮੈਂ ਕੀਨਿ ਸਭੀ ਬਿਧਿ'', ਡੋਰ ਮੰਗਾਇ ਲਿਯੋ ਤਿਸ ਥਾਈਂ । 
ਦੀਨੀ ਬਿਠਾਂਇ ਸੁਤਾ ਤਿਸ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਤ੍ਰਿਯ ਬਾਹਰ ਆਈ । 
"ਭਾਵ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ । "ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ । ੯ਉਹ ਤੇਉਰ (ਭਾਵ ਪੁਸ਼ਾਕੇ) (ਜੇਵਰ=) ਤਿੱਲੇ 
ਲੋਟੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਤੇ (ਜ਼ੇਵਰ=) ਗਹਿਣੇ । (ਅ) ਤੇਵਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਜੋ ਵਰ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ) ਹੈਨ । 
$ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਾਏ ਹੋਏ । “ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ । ਪੱਲਾ । “ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਸਾਬਾਸ਼ ਹੈ । "ਬਥੇਰਾ 
ਦਿੱਤ ਹੈ । ੯ਫਿਰ ਦੀਨਤਾ (ਨਿੰਮਤਾ) ਦੇ ਵਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। "?ਭਾਵ; ਸ਼ੀ ਮਤੀ ਦਮੋਦਰੀ ਦਾ 
ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਹਰਿ ਗੋਇੰਦ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਿਲਵਾਕੇ ਦਾਜ ਵੇਲੇ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਰਸਖ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ । #ੱਪਾ:-ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੮੨) ਰਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੪. 

ਰੋਦਤਿ ਹੈ ਗਰ ਸੇਗ ਲਗਾਵਤਿ ਮਾਤ ਮਿਲੈ ਬਡਿ ਨੇਹੁ ਜਨਾਈ ॥੧੦॥ 
“ਦੇਰਿ ਲਗੈ.ਫਿਰ ਫੇਰ ਮਿਲੋ, ਹਟਿ ਜਾਹ! ਨਰਾਇਣਦਾਸ ਕਹੋ । ਹੋਇ 
ਬਿਦਾ ਗਮਨੇਜਬਿਹੀ,ਬਰਖਾਧਨ ਕੀ ਬਹੁ ਦੀਨਲਹਜੋਂ'। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦੁ 
ਦਲਹ ਤੇ ਦੁਲਹੀ ਚਲਿ ਆਗੇ ਸੁ ਅੱਸ਼੍ ਬਹਯੋ । ਉਪਰ ਕੋ ਬਰੁ ਡ਼ਾਰੰਤ 

_ਹੈਂਬਿਤ,ਦਾਰਿਦ ਰੈਕਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਹਯੋ ॥੧੧॥ਕ੍ਰਾਤਨਿ ਸਾਬ ਨਰਾਇਣ- 
ਦਾਸ ਗਯੋ ਮਗ ਕੇਤਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਜਾਨਾ । ਆਪ ਖਰੇ ਹੁਇ ਤੀਰ ਬੁਲਾਇਕੈਂ 
ਬਾਕ ਕਹਜੋ“ਹਟੀਏ ਨਿਜ ਥਾਨਾਂ। ਯੋ ਸਨਿਕੈ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਕੀਨਿ 'ਛਿਮੋ 

__ ਅਪਰਾਧ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਮਹਾਨਾਂ। ਆਪਨੇ ਧਾਮ ਬੁਲਾਇ ਪਠੇ ਜਗਕੇ ਗੁਰ ਪੂਜ 
ਨ ਮਾਨ ਪਛਾਨਾਂ॥੧੨॥ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਰ ਦੇਖਨਿ ਕੇਹਿਤ ਪੰਥ ਉਲੰਘਤਿ 
ਦਰਿ ਤੇ ਆਵੈਂ । ਦੇਤਿ ਅਕੋਰ ਬਿਰੇ' ਕਰ ਜੋਰਿ ਅਨੇਕ ਮਨੋਰਥ ਆਘ 
ਤੋ ਪਾਵੈਰਾਉ ਕੈ ਹੈਕ ਤਜੈਂ ਸਭਿ ਸ਼ੈਕ ਧਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਦ ਕੌਜ ਮਨਾਵੈਮੈਂ 
ਮਤਿਹੀਨ ਨ ਜਾਨਯੋ ਕਛੁ ਲਖਿ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤਿ ਕਰੇ ਬਨਿ ਆਵੈ”॥੧੩॥ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ਨੇ ਸੁਨਿ ਧੀਰਜਿ ਦੀਨ “ਇਤੇ ਹਮ ਆਪਹੀ ਆਵਨ ਠਾਨਾ । 
ਤੌਕਹੁ ਦੋਸ਼ ਨ,ਰਾਖਿ ਭਰੋਸ ਕੋ ਜਾਪ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੁਜਾਨਾ। ਆ੫ ਹਣੋ 
ਨਿਜ ਧਾਮਨਿ ਕੋ,ਅਬਿ ਚਾਹਤਿਹੈ' ਹਮ ਭੀ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ।ਲੌਕਿਕ ਰੀਤਿਸਭੌ 
ਬਨਿ ਆਵਤਿ,ਕਜੋਂ ਖ਼ਨ ਤੋਹਿ ਸੈਦੇਹ ਉਠਾਨਾ।੧੪॥ਬੈਨ ਸਨੇ ਕਰਨਾ” 
ਸਨਕੈ ਕਰ ਜੌਰਿ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤਬੈਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ੫ਕਜ ਉਪਰ 
ਸੀਸ ਧਰਜੋ ਬਿਚ ਕ੍ਾਤ ਸਬੈ” । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ਲਖੜੋ 
ਸਸਰੋ ਬਫ਼ ਥਾਨ ਜਬੈ।ਔਰ ਨਮੋਸਗਰੇ ਕਰਿਕੈ ਹਟਿ ਧਾਮ ਚਲੋ ਮਨ ਪ੍ਰੰਮ 
ਵਬੈ ॥ ੧੫॥ ਯੋਂ' ਮਿਲਿ ਕੈ ਬਿਛਰੇ ਦਿਸਿ ਦੋਇ, ਗਏ ਨਿਜ ਧਾਮ ਬਡੋ 
ਮੁਦ ਪਾਂਏ। ਗਾਾਮ ਕੇ ਲੌਕ ਕਹੈ ਸਭਿ ਹੀਬਹੁ ਬਯਾਂਹ ਪਿਖੇ ਹਮ ਨੇ ਬਡਿ 
ਬਾਦਹਯੋ ਨ ਐਸੋ ਅਨੰਦਬਿਲੈਦ ਜਬਾਂ ਇਸ ਮੈਂ ਗਨ ਮੰਗਲ ਛਾਏ।। ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਕੈਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੱਖਯਾਤ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ ਸਗਰੇ ਹਰਖਾਏ ॥੧੬॥ ਬ੍ਰਿਦ 

_ ਬਰਾਤ ਲਿਯੇ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਭੌਰੇ ਕੋ ਅੱਗ ਕਰੇ ਮਗ ਚਾਲੈ । ਲੰਘਿ ਗਏ 
_ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰੇ ਕੌ ਬਾਦਿ ਬਜਾਵਤਿ ਜਾਂਤਿ ਬਿਸਾਲੇ । ਭਾਨੁ ਢਰੇ ਸਲਤਾ 
ਉਲਾਘੇ ਸਭਿ ਪਾਰ ਪਰੇ ਬਿਤਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲੋਮਕੋਵਟ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨਿ ਮਹ 

_ਧਨ ਦੀ ਬਰਘਾ ਕੀਤੀ ਜੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੌ ਲੀਤਾ ! “ਪੂਜਨ ਤੇ` ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ 
ਆਈ । “ਮੇਹਰ ਭਟੇ ਬਚਨ । “ਸਾਹੇ ਭ੍ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ । ਨ 



ਐ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ | ( ੨੨੮੩) ਰਾਸਿ ੪। ਅੰਸੂ ੧੪, ਰ 

ਹਰਖਾਇ ਰਹਜੋ ਖਿਖਿ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ ।੧੭॥ਜਾਇ ਨਿਵੇਸ ਬਰਾਤ ਕਿਯੋ _ 
ਗਨ ਸਯੈਦਨ ਸੇਗਿ ਤੁਰੌਗ ਬਿਲੀਦੇ । ਡੋਰੇ ਕੋ ਅੰਤਰ ਲੇ ਗਮਨੇ ਬਹ 
ਆਦਰ ਸੋ' ਉਰ ਧਾਰਿ ਅਨੰਦੇ।ਬਾਹਰ ਔਰਿ ਬਿਰੇ ਸਭਿ ਹੂੰ ਸਕਟੇ ਉਤਰੇ 
ਢਿਗ ਭਾਰਨਿ ਬ੍ਰੰਦੇ। ਮੋਹਰੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸਗਰੀ ਬਹੁ ਖਾਨੁ ਰੁ ਪਾਨ ਕਿਯੋ 
ਮਨਚਿੰਦੇ" ॥੧੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨੰਦਨ ਸੇਗ ਲਿਏ ਚਲਿ ਮੋਹਨ ਕੌ ਪਗ ਬੈਦਨ 
ਕੀਨੀ। ਦੇਖਤਿ ਹੀ ਹਰਖਨੋ ਤਬਿਹੁਂ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਦਲੇਆਜ਼ਿਖ ਦੀਨੀ। 
ਬਯਾਹ ਪ੍ਰਸੈਗ ਜੁ ਬੂਝਯੋ ਤਬੈ ਜਿਮ ਹੋਯੋ ਕਹਜੋ ਸੁਖ ਮੈਂ ਮਤਿ ਭੀਨੀ । 
ਆਇ ਨਿਵੇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਏ,ਗੁਰ ਥਾਨ ਨਮੇ ਕਰਿ ਜੋ ਪੁਨ ਚੀਨੀ” ॥੨੯॥ 
ਰੈਨਿ ਬਿਥੈ ਸਭਿ ਸੈਨ ਕਰੀ ਮਨ ਚੈਨ ਧਰੀ,ਮੁੰਦ ਨੈਨ ਲਿਏਪ੍ਰਾਤ ਉਠੇ 
ਕਰ ਮੱਜਨ ਬਾਵਲੀ ਨਾਨੌਗੁਰੂ ' ਕੌਪ੍ਨਾਮ ਕਿਏ।ਹੋਇ ਸੁ ਤਾਰਿ ਬਰਾਤ 
ਬਿਰੀ ਪੁਨਿ ਮੋਹਨਿ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ । “ਆ੫ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਸੈਗ ਚਲੋ 
ਤਹਿ ਦੇਖਹ ਤੀਰਥ ਜੈਸੇ ਥਿਇ॥੨੦॥ਬਾਨੀ ਇਕੱਤ੍ ਕੋ ਬੀੜ ਰਚੀ ਬਡ 
ਗ੍ਰਿੰਥ ਯੋ ਅਵਿਲੋਕਹੁ ਤਾਂਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਭਾ ਤਿਸ ਅੰਦਰ 
8 ਅਸਥਾ੫ ਕਿਯਾਂ ਹੀ।ਮੰਗਲ ਕੇਰ ਸਮੋ 'ਮਬਿ ਹੈ ਸਭਿ ਸੈਗ ਅਹੈਂ ਪਿਖ 
ਕੈ ਸੁਖ ਪਾਂਹੀ? । ਮਾਤਲ ਸੋ' ਬਿਨਤੀ ਇਮ ਕੀਨ ਸੁ ਮਾਨਿ ਲਈ ਹਰਖ 
ਉਰ ਮਾਂਹੀ॥੨੧॥ਦੀਰਘ ਮਾੜੁਲ ਸੈਗ ਭਯੋ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਇਕੌ ਲੀਨਿ 
ਚਢਾਈ।ਮੋਹਰੀ ਐਂ ਸੈਸਰਾਮ"ਅਨੰਦ“ਚਲੇ ਚਢਿ ਕੈ ਬਹੁ ਬਾਦ ਬਜਾਈ। 
ਛੁਟੇ ਨਿਸਾਣ ਚਲੇ ਅਗੁਵਾਇ ਕੁਲਾਹਲ ਮਾਰਗਿ ਮਾਂਹਿ ਉਠਾਈ। ਗ੍ਰਾਮ 
ਖਤੁਰ ਪਹੂਚੜਿ ਭੇ ਤਬਿ ਦਾੜੂ ਨੰ ਹੋਇਸਮੀਪ ਅਲਾਈ॥੨੨॥#ਡੇਰਾ ਕਰੋ 
ਗੁਰੁ, ਦੇਗ ਪੁਨ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਆਪ ਕਿਜੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾਂ।ਯੰ`ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਬੈਨ ਭਨੇ“ਉਤਰੈਂ ਅਬਿ ਆਰੈ,ਨਰੋਕ ਪਯਾਨਾ।ਜਾਤਿ”ਦਯੋਤੁਮਖਾਨ ਰੁ 
ਪਾਨ,ਅਨੌਦ ਕਰੇ ਬਸਿ ਕੈ ਇਸ ਬਾਨਾ,ਤੀਨਹੀ ਕੌਸ ਚਲੇ ਅਟਕੈਂ ਕਿਮ 
ਆਗੈ ਰਹਜੋ ਕੱਲ ਪੰਬ ਮਹਾਨਾਂ?॥੨੩॥ “ਰੈਨਿ ਬਸੇ ਨਹਿੰਜੇ ਤੁਮਆਘ, 
ਅਹਾਰਿ ਹੈ ਤਾਰ ਅਚੋ ਸਮੁਦਾਈ।ਯੌਂ ਕਹਿ ਕੌ ਅਵਕਾਇ ਲਿਏ, ਸਭਿ 
ਕ ਹਿਤ ਲਯਾਇ ਸੁ ਦੀਨਿ ਅਚਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਮੰਦਰ ਕੋ ਅਭਿ- 
ਬੈਦਨ ਕੋ ਗਮਨੇ ਅਗੁਵਾਈ। ਸੇਗ ਲਿਯੋ ਨਿਜ ਵਾੜੂ ਚਲਯੋ ਅਤਿ ਮੌਢ 
“ਮਨ ਗਾਂਵਦੇ । “ਦੇਖਿਆ । "ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ । “ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ । “ਬਾਬੇ 

__ ਸੋਚਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ । #ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਕੋ । “ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ । ਕੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੂਤਾਂ । 



ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੮੪) ਰਾਸਿ ੪। ਅੱਸੂ ੧੪. 

ਬਢਮੋਸਭਿ ਮੈਂ ਤਿਸ ਬਾਈ' ॥੨੪॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਉਲੰਘਿ ਪੰਬ ਪਹੁੰਚੰਤਿ ਭਏ 
ਤਾਰਨ ਤਰਨ" ਸਬਾਨ । ਉਤਰੇ ਜਾਇ ਸਮੂਹ ਤਹਿ ਸ਼੍ਰ ਅਰਜਨ ਗੁਨੰ 
ਖਾਨ॥੨੫॥ਸ੍ਰੈਯ॥ਦੀਨਿ ਸਬੈ ਪਕਵਾਨ ਸੁ ਖਾਨ ਕੌ ਵਾਹਨ ਕੌ ਮਨ ਭਾਇ 
ਖੁਲਾਯੋ।ਰੈਨਿ ਬਿਖੈ ਕਰਿ ਸੈਨ ਪਰੇ ਸੁਖ ਸੈਗ ਤਰਾਂ ਸਭਿ ਕਾਲ ਬਿਤਾਯ। 

ਪ੍ਰਾਤ ਉਠੇ ਕਰਿ ਮੱਜਨ ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਿਯੋ ਜੁਉ ਮਾਂਗਨ ਨਲ 
ਕੋ, ਪੁਰਿ ਕੇ, ਮਗ ਕੇ ਨਰ ਕੈਕਨਿ ਕੌ ਧਨ ਦੇ ਹੁਲਸਾਸ॥੨੬॥ ਦੁਦ!ਭ 

ਦੀਰਘ ਧੋਂਸ ਬਜੀ ਸਜਿ ਵਾਹਨ ਤਯਾਰਿ ਭਏ ਸਭਿ ਚਾਲੇ।ਕੇਤਿਕ ਸ੧- _ 
ਦਨ ਜਾਤਿ ਪਲਾਵਤਿ;ਕੇਤਿਕ ਬਾਜੀ ਕੁਦਾਇ ਬਿਸਾਲੇ।ਕੇਤਿਕ ਬੋਲਨ 
ਕੀ ਬਹਿਲੈ' ਬਹੁ ਦੌਰੰਤਿ ਹੈਂ ਤਨ ਪ੍ਰਾਕ੍ਮ ਵਾਲੇ । ਘੁੰਘਰ ਕੀ ਛਨਕਾਰ 
ਮਹਾਂ ਧੁਨਿ ਬਾਦਤ ਕੀ ਮਿਲਾਕੇ ਤਿਸ ਨਾਲੇ॥੨੭॥ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਹੈਂ ਮਿਲ ਆਪਸ ਮਹਿੰ ਮਨ ਮੋਦ ਉਪਾਏ । ਮਾਰਗ ਦੂਰਿ ਉਠੰਘ ਗਏ 
ਨਹਿ ਜਾਨ ਪਰਯੋਪਰਿ ਕੇ ਨਿਯਰਾਏ;ਡੌਰੇ ਕੋ ਆਗੇ ਕਰੇ ਗਮਨੇ ਹਰ- 

ਗੋਵਿੰਦ ਦੂਲਹੁ ਸ਼ੋਕ ਵਧਾਏ । ਆਇ ਸੁਧਾਸਰ ਤੀਰ ਗਏ ਤਬਿ ਬਾਦਿਤ 
ਕੀ ਧੁਨਿ ਉਚ ਉਠਾਏ॥੨੮॥ਕਿੱਤ।ਮਹਾਂਦੇਵ;ਮੋਹਰੀ ਅੰ ਮੋਹਨ ਸੁ ਦਾੜੂ 
ਸਾਬ/ਬਿੱਧ/ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਮਮੈਦ ਬ੍ਰੰਦ ਆਵਈਂ।ਸੇਵਕ ਐ ਸਿੱਖ ਹਰਖਾਏ 
ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਬਿਲੈਂਦ ਤੇ ਨ ਅੰਗਨਿ ਮੈਂ ਮਾਵਈਂ । ਪਟਹ; 
ਪਣਵ,ਢੋਲ,ਦੰਦਕਿ,ਨਵੀਰੀ ਜੁਤ ਧੌਂਸਾਂ ਕੀ ਧੁੰਕਾਰ ਧੁਨ ਅਧਿਕਉਠਾ- 
ਵਈਂ । ਭਵ ਅਰੁ ਬੈਸਰੀ ਬਜਾਈ ਐਲਿ ਗੈਲਿ” ਭਯੋ ਸੁਬਰੀ ਸੁ ਤੁਰਰੀ 

_ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਸੁਨਾਵਈਂ ॥ ੨੯ ॥ ਸੁਨੀ ਪੁਨਿ ਰੈਗ, ਭਈ ਆਨੰਦ ਕੇ ਸੈਗ 
ਉਠੀ ਰਿਦੇ ਤੇ ਉਮੰਗ,ਸਾਜ ਮੰਗਲ ਬਿਸਾਨ ਕੋ। ਬ੍ਰੰਦ ਕੀਨਿ ਅੰਗਨਾ ਸੁ 
ਅੰਗਨਿ ਮੈਂ' ਅੰਗ ਸ਼ੁਭ”,ਅੰਗਨਿ ਮੈਂਮੇਵੈ ਨਹਿੰ ਦੇਖਿਮੋਦ ਜਾਲ ਕੇ ।ਦਾਤੂ 
ਦਾਰਾ,ਮੋਹਨ ਔ ਮੋਹਰੀ ਕੀ ਦਾਰਾ ਸੈਗ ਔਰਗਿਨੌਂ ਕੌਨ ਕੌਨ ਮਿਲ ਗਨ 
ਬਾਲ ਕੋ&ਦੇਤਿ ਹੈਂ ਵਧਾਈ ਲੋਤਿ ਸੌ ਗੁਨੀ ਚਵਾਈ ਸੀਸ,ਸਭਿ ਉਮਹਾਂ- 

੧ਡਫ੍ ਤਰਨ ਤਾਰਨ । “ਰਾਹ ਨਿਬੜਦਾ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾ ਗਿਆਂ ਤੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਮਦਾਸ ਪੂਰੈ ਦੇ 

ਨੇਕੇ ਆ ਪਹੰਚੇ । ੯ਰੋਲਾ ਗੋਲਾ (ਅ) ਰਸੰਤੇ ਵਿਚ (ਅਵਾਜ਼) ਭਰ ਗਈ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ । 

/ਚਹਲ ਪਹਲ? । “ਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਹਣੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵੈਹਕੇ ਵਿਚ । 

੫(ਮਾਤਾ ਜੀ) ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੇਉਂਦੇਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ । $ਬਹੁੰਤ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੨੨੮੫) ਰਾਸਿ 8। ਅਸੂ ੧੫. 

ਈ ਦੇਖਿਬੇ ਕੋ ਬਧੂ ਲਾਲ ਕੋ" ॥੩੦॥ ਡਾਰੇਂ ਧਨ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਉਦਾਰ ਚਿਤ ਮਿਲੇ ਨਰ ਨਾਰਿ ਮੋਦ ਧਾਰਿ ਪੁਰਿ ਬਰੇ ਹੈਂ।ਸੁਜਸ ਪਸਾਰਿ 
ਕਰਿ,ਜੋਰੀ" ਗਈ ਦਾਰ ਨਿਜ, ਗੌਗ ਨੇ ਨਿਹਾਰਿ ਸੁਤ ਰੀਤਿ ਗਨ ਕਰੇ 
ਹੈਂ । ਸਹਤ ਸਨੂਖਾ ਲੀਨਿ ਜੋਖਤਾ' ਕੋ ਪੁੰਜ ਸਿੰਗ, ਬੇਂਦਨਾ ਕੇ ਹੇਤੁ ਗੰਢ- 
ਮੰਦਿਰ ਕੌ ਮੁਰੇ ਹੈਂ। ਤਜਾਗ ਅਸਵਾਰੀ ਲਏ ਮੋਦਕ ਕੋ ਥਾਰ ਕਰਿ ਸਗਰੀ 
ਪਧਾਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਧਰੇ ਹੈਂ॥੩੧॥ ਸਨੈ ਸਨੈ ਗਏ ਸੈਗ ਬਾਦਿਤ 
ਬਜਾਇ ਗਨ, ਜਾਦਕ ਜੋ ਆਏ ਧਨ ਪਾਇ ਹਰਖਾਇ ਕੰ । ਤੀਰਥ ਕੇ 
ਤੀਰ ਪਰ ਭਈ ਬਹੁ ਭੀਰ ਤਹਾਂ,ਬੋਦਨਾ ਕਰਤਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸੀਸ ਨਜਾਇ 
ਕੌ।ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਤੁ” ੫ ਗਮਨ ਕਰੇ, ਬਿਰੇ ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਅਗਾਰੀ 
ਉਰ ਭਾਇ ਕੌ । ਦੇਕਰਿ ਦਰਬ ਅਰਦਾਸ ਕੌ ਕਰਾਇਓ ਖਰੇ ਜੋਰਿ ਜੁਗ 
ਹਾਂਬਨ ਕੋ ਬੋਦੈ' ਭਾਲ ਲਾਇਕੇ॥੩੨॥ ਬਾਂਟਿ ਕੇ ਅਹਿਲਾਦਿ ਕੰ੦ _ 
ਅਗਾਰੀ ਕਰ“, ਦੀਨਿ ਹੇ ਪ੍ਰ ਦੱਛਨਾਵਿਰੇ ਸੁ ਚਾਰਿ ਬਾਰਿ ਹੈਂ । ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਰਾਮਦਾਸ ਚਰਨ ਮਨਾਇ ਚਲੇ ਆਪਨੇ ਸਦਨ ਕੌ ਅਨੇਕ ਨਰ ਨਾਰਿ ਹੈਂ 
ਬਾਦਿਤ ਬਜਤਿ ਆਗੇ ਗਾਵੇਂ“, ਤ੍ਰੀਯ ਪਾਛੇ ਲਾਗੇ, ਸਭਿਨਿ ਮੜਾਰ ਜੋਰੀ 
ਸ਼ੋਕੰਤਿ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਾਂ ਕੇ ਸਮੇਤ ਚੋਦ” ਆਨੰਦ ਬਿਲੌਦ ਕਰਿ ਪੂਜ 
ਦੇਵ ਗੁਰ" ਕੌ ਚਲਤਿ ਮਨੋਂ ਚਾਰੁ ਹੈ ॥ ੩੩ ॥ ਦੇਵਕੀ' ਮਠਿੰਦ ਸ਼ਜਾਮ 
ਘਨ"? ਸਤਿਭਾਮਾ' ਜੁਤਿ ਮਾਨੋ ਕੁਲ ਬਡੋ ਪੂਜ ਜਾਤਿ ਨਿਜ ਦ੍ਰਾਰਿ ਹੈਂਝਔਂ। 
ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਮਨਤਿ ਗਏ ਨਿਜ ਮੰਦਿਰ ਕੌ ਸੁਦਰ ਫਰਸ਼ ਜਹਾਂ ਆਸਨ 
ਉਦਾਰ ਹੈ।ਸਹਤ ਸਨੂਖਾ ਸੁਤ ਹੇਰਤਿ ਹਰਖਚਿਤ ਗੈਗਾ ਕੌ ਅਨੰਦ ਕਿਮ 
ਕਰੈ ਕੋ ਉਚਾਰ ਹੈ । ਜਬਾ ਜੋਗ ਸਗਰੀ ਬਿਠਾਈ ਸਨਮਾਨ ਕਾਰ, ਹੁਤੀ 
ਕਲ ਰੀਤਿ ਸਭਿ ਕੀਨੀ ਨਿਰਧਾਰ ਹੈ ॥੩੨੪॥ ਵਿਤਿ ਸੀ ਚੁਰ ਪ੍ਰਗਾਪ ਸੂਰਜ €ਚ-ਚਫਰਬ ਰਾਸੇ 
“ਬਰਾਤ ਆਗਵਨ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਚੈਦਸਮੇ' ਅੰਸੂ ।। ੧੪ ।। ੧੫. | ਮੇਲ ਦੀ ਵਿੰਦੈਗੀ] । 

ਦੌਹਰਾ॥ ਗੋਗ/ ਮੰਗਲ ਸੋਗ ਤਬਿ ਕਰਤਿ ਨਿਛਾਵਰ ਨੰਦ” । ਅਪਰ ਸਰਬ 
ਨੇ ਉਠਿ ਕਰੀ,ਖਰਚਹਿ ਦਰਬ ਥਿਲੰਦ॥੧॥ਚੱਪਈ ॥ ਪਿਖਿਨ ਸਨੂਖਾ"" 
ਮੁਖ ਕੋ ਲਾਗੀ । ਰਿਦਾ ਅਨੰਦ ਭਰਯੋ ਬਡਿ ਭਾਗੀ। ਪਾਇ ਓਲਿ ਮਹਿ" 
"ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇਘਣਾ ਲਾਠ ਦੀ ਵਹੁਣੀ ਨੂੰ (ਅ) ਨੌਂਹ ਪੁਤ੍ਰ ਨੂੰ ! “ਭਾਵ ਲਾੜਾ ਲਾਗੀ । 
“ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । “ਪੂਲ । “(ਜੋੜੀ ਨੂੰ) ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ । #ਗਾੰਵਦੇ ਹਨ (ਸ਼ਬਦ) । “ਮਾਨੋ ਚੈਦ, 
ਚੈਦ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰ|੧ ਸਣੇ।ਦਬੁਹਸਪਤਿ । ਦਜਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਾ । "“ਕਿਸ਼ਨ।'' ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ। 
'ਵਾਰਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਤ ਉਪਰੋ'।'ਨੂੰਹ। "ਦਬੋਲੀ ਵਿਚ । “ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਫਤ ਮਾਤ੍ਰ੍ ਹਨ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ।____ (੨੨੮੬) _ __ਰਾਸਿ੪।ਅਸੂ੧੫. 
_ ਬਨ ਕੀ ਥਾਤੀ।ਅਵਿਲੌਕਤਿ ਭਈ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ ॥੨॥ ਪੁਨ ਉਠ ਉੱਠ 

ਕਰਿ ਸਗਗੀ ਦਾਰ।ਜਬਥਾ ਉਚਿਤ ਬੋਰੀ ਧਨ ਡਾਰਾਂ । ਪਿਖੰਤ ਬਧੁ ਕੌ ਮੁਖ 
ਹਰਖਾਈ।ਕਰਹਿੰ ਸਰਾਹਨਿ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ॥੩॥/ਹੇ ਅਲਿ'!ਗੌਗਾ ਕੇ ਬਿ“ 
ਭਾਗ॥ ਜਿਸਕੋ ਜਗ ਗੁਰੁ ਅਹੈਂ ਸੁਹਾਗਾ। ਬਹੁਰ ਪੁੱਤ ਜਨ ਚੋਦ ਅਮੰਦੂ”। 
ਕੋ ਅਸ ਤ੍ਯਿ;ਪਿਖਿ ਹੋ ਨ ਅਨੰਦੂ॥੪॥ ਤਿਹ ਸੁਤਸੈਗਿਸਨੂਖਾ ਸੋਹੰ। ਰਾਮ- 
ਚੈਦ ਜਨੁ ਸੀਤਾ ਹੋਹੀਇਹ ਜੋਰੀ ਜੀਵਹੁ ਚਿਰਕਾਲ। ਇਕ ਸਮ ਸੁੰਦਰ 
ਰੁਪ ਬਿਸਾਲਾ॥੫॥ਉਤਸਵ ਜਬਾ ਜੋਗ ਕਰਿ ਰੀਗ। ਸਭਿ ਕੋ ਸਨਮਾਨਤ 
ਹਿਤ ਸੈਗ॥ਨਾਨਾ ਭਾਂਤਿਨਿ ਬਨਯੋ ਅਹਾਰਾ । ਸੂਖਮ ਚਾਂਵਰ ਦੰਨਿ ਪ੍ਰਕਾ- 
ਰਾ॥੬॥ਮਧੁਰ ਸਲਵਣ ਸੁ ਮੇਵਾ ਡਾਲੇ। ਗਰੀ ਬਦਾਮਨਿ ਛੀਲ' ਬਿਸਾਲੇ । 

ਪਿਸਤਾ ਸਾਦ ਸਾਵਗੀ ਪਾਏ । ਖੂਰੀ ਕਰਿ ਕਚੌਰ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੭ ॥ ਬਰੇ 

_ਪਕੌਰੇ ਦਧਿ ਮਹਿੰ ਡਾਲੇ।ਧਨੀਆਂ ਮਿਰਚ ਅਨੇਕ ਮਸਾਲੇ । ਨਰ ਨਾਰਿਨਿ 

ਕੋ ਰੁਚਿਰ ਅਹਾਰਾ।ਸਾਦਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਭਿਨਿ ਖੁਆਰਾਂ॥੮॥ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ 
ਭੀ ਚਾਹਤਿ ਖਾਯੋਂ।ਅਸਨ ਸੁ ਅਸ ਸ਼੍ਰਾਦਲ ਮਨ ਭਾਯੋ। ਸਭਿਕੇ ਵਾਹਨ ਕੌ 

ਦੇ ਦਾਨਾ।ਤ੍੍ਣਗਨ ਦਈ ਨਿਹਾਰੀ“ ਖਾਨਾ॥੯॥ਦਾਸਅਨਿਕ ਅਰੁ ਸਗਲ 

ਮਮੈਂਦ।ਸਭਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਬਿਲੰਦ। ਜੋ ਜਿਸ ਚਾਹਿ ਦਈ ਤਿਹ ਸੋਈ । 
ਰਿਦੇ ਕਾਮ ਪੂਰਤਿ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥੧੦॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਹਾਨਾ । 

ਪਰੀ ਰੈਨ ਸੁਪਤੇ ਨਿਜ ਥਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਧਿ ਸਭਿ ਕੀ ਸੁਨਿ ਕੇ ।- 

ਭਈ ਸੇਵ ਤਿ੍ਪਤੇ ਗਨ-ਗੁਨਿਕੈ'॥੧੧॥ਸੁਪਤੇ ਸਭਿਹਿਨਿ ਤੇ ਪਸ਼ਚਾਤੰ॥ 

ਭਿਮ ਅੰਤਰਿ ਚੰਗਾ ਹਰਖਾਤੀ।ਦਾਸੀ ਗਨ ਕੌ ਪ੍ਰੇਰਨਿ ਕਰਤੀ । ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਸਭਿ ਕੀ ਸੁਧਿ ਧਰਤੀ॥੧੨॥ਬਹੁ ਸਨੇਹ ਤੇ ਨੁਖਾ ਬਿਠਾਵਗਿ ਕਹਿ ਕਹਿ 

ਬਰ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖ੍ਹਾਵਹਿ । ਪੁਨ ਅਪਨੇ ਢਿਗ ਸਿਹਜਾ ਸੁੰਦਰ । ਕਰੀ ਡਸਾਂ 

ਵਠਿ ਅੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ॥੧੩॥ ਲੇ ਕਰਿ ਨਿਕਟ ਆਪ ਤਬਿ ਸੋਈ । ਨੂਖਾ 

ਬਿਲੋਕ੩ ਹਰਖਤਿ ਹੋਈ/ਹਰਿ ਗ੍ਰਾਂਵੰਦ ਬਰ ਇੰਦ ਮਨਿੰਦਾਂ । ਪਿਤ ਸਮੀਪ 

ਪੋਢੇ ਸੁਖਕੈਦਾ॥੧੪॥ਮਹਾਂਦੇਵ ਨਿਜ ਘਰਹੁੰ ਸਿਧਾਰਾ । ਸਭਿ ਕੁਟੇਬ ਹਿਤ 

ਪਠਯੋ ਅਹਾਰ।ਮੋਹਨ ਅਪਰ ਮੋਹਰੀ ਦਾੜੂ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੁਪਤੇ ਹਰਖਾੜੂ॥ 

੧੫॥ ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਸੈਗਤਿ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਬੂੰਦ ਸਸੈਦ ਕਰਤਿ ਜੇ ਕਾਰੀ। 
ਕਮ੍ਪ੍ਰੀ। “ਨਿਹਕਲੈਕ ਚੰਦਰਮਾ ਵਤ । 'ਛਿੱਲਕੇ । “ਰੱਜਕੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੈਂਦੇ ਹਨ । “ਛੋਲਿਆਂ 

ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਗੜ ਆਦਿ ਜੈ ਮਿਲਾਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । #ਰਿਦੈ' ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸਭ ਕਿਸੇ 

ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਬਿਚਾਰਕੇ । ਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੮੭) ਰਾਸਿ ੪ । ਅੱਸੂ ੧੫, 

ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਸਭਿਨਿਸਖ ਪਾਏਨਿਜ ਨਿਜ ਬਾਨ ਸਕਲ ਸਪਤਾਏ।੧੬॥ 
ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗੇ ਨਾਬ/ਮੋਹਨ ਮਾਤੁਲ ਲੀਨਸਿ ਸਾਬ।ਸੱਚਾਚਾਰ ਕਰੇ 
ਬਿਧਿ ਸਾਰੀ। ਪ੍ਥਮ ਨਹਾਇ ਕੁ੫ ਕੇ ਬਾਰੀ॥ ੧੭॥ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਜਾਇ 
ਸ਼ਨਾਨੇ । ਪੁਨ ਪਹੁਚੇ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਥਾਨੇ। ਬੈਠਤਿ ਭਏ ਸੁ ਸਭਾਂ ਸੁਧਾਰ 
ਗਾਵਨਿ ਲਗੇ ਸ ਆਸਾਵਾਰਿ॥੨੮॥ਬਿੱਧ ਜੁਤ ਆਇਗਯੋ ਗੁਰਦਾਸਬੈਠੇ 
ਬਿੰਦ ਮਸੈਦੈ ਪਾਸਉਮਰਸ਼ਾਹ,ਭਾਈ ਕੱਲਯਾਨ। ਬਹੁ ਸਿਖ ਕਗੰਹੇ ਦਰਸ 
ਕੋ ਆਨਿ॥੧੯॥ਨੌੰਦ ਅਨੰਦ ਮੋਹਰੀ ਸੈਗਿ।ਸੈਸਰਾਮ ਜੁਤਿ ਰਿਦੇਉਮੰਰਿ॥ 
ਆਇ ਸਭਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਈ ਹੇਰਤਿ ਸੁਨਤਿ ਸਰਬ ਹਰਖਾਈ॥੨੦॥ 
ਪਾਤ ਹੋਤਿ ਕੇ ਪਾਯੋ ਭੋਰਸਿਰ ਨਿਵਾਇ ਤਬਿਸਭਿਹੂੰ ਲੋਰਮਸ਼੍ੀ ਗੁਗਰ 
ਸਾਹਿਬ ਜਬਿ ਆਇਵ।ਸਗਰੇ ਉਠਿ ਸਨਮਾਨ ਬਧਾਂਇਵ॥੨੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮ 
ਪਰ ਖੋਲਨਿ ਕੀਨਿ । ਪਠਨਿ ਹੇਤੁ ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਦੀਨਿ । ਬ੍ਰਿੱਧ ਨੇ ਤਬਿ 
ਬਾਂਦੀ ਗੁਰ ਬਾਨੀ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਹੋਤਾ ਮਮਤਾਂ ਹਾਨੀ॥੨੨॥ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ ਛੇਤੁ। 

ਤਿਨ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਤੁ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆਂ ਰਾਂਮ ।। ਸੇ ਸਹਜਿ ਸੁਹੇਲੇ ਜਿਨ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸਨਾ ਭਣਿੰਆ ਰਾਮ 1 ਸੇ ਸਹਜਿ ਸੁਹੇਲੇ ਰੁਣਹ ਅਮੋਲੇ ਜਗਤ ਉਧਾਰਣ 
ਆਏ ॥ ਭੇ ਬੋਹਿਬ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਚਰਣਾ ਕੇਤੇ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਏ ॥ ਜਿਨ ਕੈਉ ਕ੍ਰਿਧਾ 
ਕਰੀ ਸੇਰੋ ਠਾਕੁਰਿ ਤਿਨਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਣਿਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ 
ਜਿਨਿ ਪਰਕੁ ਸੁਵਣੀ ਸੁਣਿਆ ।। ੧ ।। 

ਝੰਪਈ ॥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸੁਜਸੁ ਮਹਾਨਾ । ਕੈ ਸੈਤਨਿ ਕੋ ਕੀਨ ਬਖਾਨਾ । 
ਅਧਿਕ ਨੰਮੁਤਾਤਜਿਠਿ ਹੋਕਾਗਸੱਤਿਨਾਮਸਮਰਨਸੁਖਸਾਰ॥੨੩॥ਕਾਮ 
ਕੋਂਧ ਆਦਿਕ ਕੋ ਤਯਾਗਨਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੈਤ ਭਗਤਿ ਕੌ_ਲਾਗੰਨ । ਬਹ 
ਬੈਰਾਗ ਜਗਤ ਤੇ ਕਰਿਬੋ। ਸੇਵਨਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿਬੋ॥੨੪॥ ਜਿਸ ਤੇ 

ਉਧਰਹਿ ਜੀਵਨਿ ਜਾਲ । ਅਸ ਜਹਾਜ ਕੀਨਸਿ ਕਲਿ ਕਾਲ । ਸੁਨਿ 
'ਮੋਹਨਿ ਦਾੜੂ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰਨ।ਭਰੇ ਹਰਖ ਕੁਛ ਠਾਨੀ ਮੰਨ॥੨੫॥ਬਹੁਰ ਸਰਾ- 
ਹਨਿ ਲਗੇਬਿਸਾਲਾ/“ਸੋਦੀ ਪੰਥ ਸੁ ਕੀਨਿ ਉਜਾਲਗਦੋਨੋ ਕਰੇ ਮਹਾਂ ਉਪ- 
ਕਾਗੇਜਿਸ ਤੇ ਕਲਿ ਮਹਿ ਮੰਦ ਉਧਾਰੇ॥੨੬॥ਧੈਨ ਬੈਠਿਬੋ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ 
। ਜਿਸਤੇ ਹੋਹਿ ਅਠਿਕ ਅਹਿਲਾਦੀ । ਸਰਬ ਗੁਰੁਨਿ ਕੋ ਸੁਜਸ ਪ੍ਰਕਾ ਸ਼ਾ। 
ਬਿਸਬਾਰਯੋ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਚਹੰ ਪਾਸਾ॥੨੭॥ਗੁਰਬਾਨੀ ਇਕਠੀ ਦਰਸਾਵੈ । 
ਪਵਹਿ ਲਿਖਹਿੰ ਸਿਖ ਸਨੈ'_ਸੁਨਾਵੈਂ । ਅਵਨੀ ਮੰਡਲ ਗਿਰ ਲਗਿ 
"ਸੇਹਰੀ ਜੀ (ਆਪਣੇ) ਪੁੱਤ੍ਹ ਅਨੰਦ ਜੀ ਨਾਲ । “ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਭਾ ਲਗ਼ਾਈ । 



__ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੨੨੮੮) ਰਾਸਿ ੪। ਅੰ ੧੫. 

੫ਘੰਰ ਪੁਰ ਘਰ ਘਰਹੋਦ ਉਜਾਗਰ॥੨੮॥ਹਰਿ ਮੰਦਿਰ ਤੀਰਥ 
ਗੁਰ ਕੇਰੋ । ਇਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿਤ ਵਧਹਿ ਵਧੇਰੋ।ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੇ ਨਰ ਸ਼ਰਧਾਂ 
ਧਰਿ ਧਗਿਨਿਰਮਲ ਹੋਹਿ ਸੁ ਮੱਜਨ ਕਰਿ ਕਰਿ॥੨੯॥ਸ਼ੀਅਰਜਨ ਪੁਨ 
ਭਨਜੋ ਸੁਨਾਂਯੋ(ਕ੍ਿਪਾਂ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇ ਬਨਿ ਆਯੋ।ਭਈ ਇਕੱਤ੍੍ ਸਕਲ ਗੁਰੁ 
ਬਾਨੀ । ਸਿਰਜਯੋ ਤੀਰਬ ਕਲਮਲ ਹਾਨੀ ॥੩੦॥ਗੁਰਿ ਸਿੱਖਨ ਕੌ ਭਯੋ 
ਅਧਾਰਾਂ । ਹੋਹਿ ਭਵਿੱਖਯਤਿ ਬਿਖੇ ਅਪਾਰਾ” । ਮਿਟਹਿ ਨ ਸਿੱਖੀ ਦਿਨਹੁ 
ਅਲੈਯਗਰ ਕੋ ਮਾਨਹਿੰ ਸਦਾ ਕਦੰਬ'॥੩੧॥ਜੋ ਨਰ ਹਿਤ ਧਰ ਸੁਨਹਂ 
ਸਨਾਵੈਉਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿਨ ਕੌ ਛੁਟਿ ਜਾਵੈਮਹਾਂ ਮਹਾਂਤਮ ਹੈ ਗੁਰੁ ਬਾਨ। 
ਤਜਹਿੰ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਲਾਖਹੁੰ ਪ੍ਰਾਨੀ॥੩੨॥ਸਨਿ ਗੁਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰਖ ਸਾਰੋ। 
ਕਰੇ ਸਰਾਂਹਨਿ ਸੁਜਸੁ ਉਚਾਰੇ।ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਤਹਿੰ ਬੈਠੇ ਆਯੋਪੁਨ ਸਭਿ- 

ਹਿਨਿ ਤਹਿੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਂਯੋ ॥੩੩॥ ਉਠਿ ਗਮਨੇ ਪਰਦਛਨਾ ਧਾਰੇ। ਲੀਨੇ 
ਸੈਗ ਆਪਨੇ ਸਾਰੇ।ਬਹੁਰੋ ਵਹਿਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਫਿਰੇ। ਖੌਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਬਦਨ 
ਕਰ॥੩੪॥ਤਹਿੰ ਤੇ ਚਲਿ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ ਆਏ।ਮੋਹਨ ਆਦਿ ਸੰਗ ਸਮੁ- 
ਦਾਏ।ਥਾਨ ਬੈਠਿਬੇ ਕੌ ਤਹਿੰਗਏ।ਸਰਬ ਜਥੋਚਿਤ ਥਲ ਬਿਰਭਏ॥੩੫'। 
ਬਹ ਸਾਦਨਿ ਜੁਤਿ ਅਹਾਰ।ਧਰਿ ਧਰ ਥਾਂਰ ਸਭਿਨਿ ਕਹੁ ਖ੍ਹਾਰਾਂ। 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੋਦ ਆਦਿਕ ੜ੍ਰਿਪਤਾਏਮਹਾਂਦੇਵ ਪੁਨ ਚਲਿ ਕਰਆਏ॥੩੬॥ 
ਮਿਲਿ ਬੈਠੇ ਸਗਰੇ ਇਕ ਥਾਨਾ। ਕਗੰਹੇ ਪਰਸਪਰ ਬਾਂਕ ਬਖਾਨਾਂ । 

ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਹਾਂ ਕਰਯੋ ਨਹਿ ਆਯੋ।ਕਯੋਂ ਦੁਖਪਾਇ ਬਿਰੋਧ ਉਠਾਯੋ।੩੭॥ 

ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਹਾਥਦੇ ਗੁਰਤ' ਕੌ ਕਰਮ ਸਨਾਬ/ਅਪਰਜਤਨ 

ਤੇ ਕਯੋਂਹੁ ਨ ਪਾਵੈਕਜੋਂ ਅਬਿ ਲਗਿ ਬਡਿ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ॥੩੮॥ਅਬਿ ਕੇ 

ਬਿਛਰਜੋ ਮਿਲਹਿ ਨ ਕੈਸੇ(ਆਗੈ ਸੈਤਤਿ ਰਹਿ ਹੈ ਤੈਸੇਨਹਿੰ ਕੁਛਸਮਝੀ 
ਭਾ ਮਤਿ ਮੰਦ।ਮਿਲਯੋ ਨ ਐਸੇ ਕਾਜ ਬਿਲੌਦ”॥੩੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭਿ 
ਸਾਬ ਬਖਾਨੀ । “ਅਘ ਕੋ ਕਰਤਿ ਰਹਕੋ ਛਲਸਾਨੀ। ਹਰਿ ਗੁਵਿੰਦ ਕੇ 

`ਮਾਰਠਿ ਕਾਰਨ।ਕਰੇ“ਅਨਿਕ,ਕਿਯ ਗੁਰੂ ਉਬਾਰਨਿ॥੪੦॥ ਤਉ ਬੈਨਤੀ 
ਹਮ ਨੇ ਕੀਨਿਨਹਿੰ ਮਾਨਜੋ ਮਨ ਮਹਾਂ ਮਲੀਨ। ਤੁਰਕਨਿ ਪਾਸਿ ਪੁਕਾਰੁ 
ਗਯੋਕੁਛ ਨ ਬਸਾਇ ਤ ਬੈਠਤਿ ਭਯੋ॥੪੧॥ਲਿਖਿ ਅਰਦਾਸ ਪਠਜਯੋ ਪਕ- 
ਵਾਨ । ਪਿਖਿ ਕਹਿ-ਕਰੌਂ ਪ੍ਰਾਨ ਝਿਨ ਹਾਨਿ-। ਅਥਿ ਤੇ ਹਮਨੇ ਤਯਾਗਲ 

_ਕਰਕੋ। ਮਿਲਕੋ ਨ,ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਬਰਯੋ!॥੪੨॥ ਸੁਨਿ ਕ੍ਕਰਮ ਕੌ ਸਗਰੇ 
ਦ ਤੈਂਕ । “ਬਹੁੱਤ । ₹ਸਾਰੇ । "(ਜੀ ਨੇ) ਆਪਣੀ ਹੱਬੀਂ । “(ਛਲ) ਕੀਤੇ 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੨੮੯) ____ ਰਾਸਿ੪।ਅਰੂ੧੬. 
ਨੱਦਹਿ। ਕਪਰੀ ਕੋਧੀ ਕਲਹੀ ̀ ਬਿੰਦਹਿੰ'। ਇੱਤਾਦਿਕ ਬਹੁ ਬਾਤਨਿ 
ਕਰਤੇ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸੁ ਜਸੁ ਉਚਰਿਤੇ॥੪੩॥ਪੁਨ ਅਹਾਰ ਸਭਿਹਿਨਿ 
ਕਹੁ ਦੀਨੋ । ਮਹਾਂਦੇਵ ਹਿਤ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਬੀਨੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੁਤ ਮੇਲਿ ਜਿ 
ਸਾਰੋ । ਜਾਇ ਕਰਯੋ ਤਿਹ ਸੇਦਨ ਅਹਾਰੋ॥੪੪॥ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਨਈ ਪ੍ਰੀਤਿ 
ਉਪਜਾਵੈ। ਬਿਨ ਜਾਨੇ ਨਿਸ ਦਯੋਸ ਬਿਤਾਵੈ' । ਬਾਸੁਰ ਪੰਚ ਬਿਤੇ ਇਸ 
ਰੀਤਿ।ਸਮ ਘਟਿਕਾ ਕੇ ਜਾਨਿਸਿ ਚੀ੩॥੪੫॥ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਜਾਨਿ 
ਕੌ ਸਾਰੇਹਇ ਕਰਿ ਬਹ ਬੇਬਸੇ ਉਚਾਰੇ।/ਬਸਿ ਸਨੇਹ ਕੇ ਗਯੋ ਨ ਜਾਂਵ- 
ਤਿ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸਿਬੇ ਪੁਰੀ ਉਮਾਹਤਿ? ॥੪੬॥ ਬਸਤ੍ ਬਿਭੁਖਨਿ ਦੇ 
ਕਰਿ ਸੋਹਨ'।ਕਰੇ ਬਿਸਰਜਨ ਮੁਹਰੀ ਮੋਹਨ। ਸੈਸਰਾਮ ਕੇ ਸੈਗ ਅਨੰਦ। 
ਸਭਿ ਕੇ ਉਰ ਉਪਜਾਇ ਅਨੌਦ ॥੪੭॥ ਤਿਮ ਦਾਂਤੁ ਕੌ ਦੀਨਸਿ ਦਾਤਿ। 
ਦਾਰਾ ਸਹਤ ਹਰਖ ਧਰਿ ਗਾਤਿ। ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਸੈਗਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਪਕਾ 
ਮਿਲਹਿੰ ਤ੍ਰਿਯਾ ਗਨ ਬਾਰੇ ਬਾਰਿ।੪੮॥ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ ਗਮਨੇ ਮਗ ਮਾਂਹੀ। 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੋਅਧਿਕ ਸਰਾਹੀਂ।“ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਨੇਹ ਮਹਾਨੇ । ਬਝੇ 
ਉਦਾਰ ਗਜਾਨ ਮਲ ॥ ੪੯॥ ਸਭਿ ਖਡੁਰ ਸਹਿ ਉਤਰੇ ਜਾਈ । 
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ ਅਗਵਾਈ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਚੋਦ ਧਨਵੈਤੀ ਦੋਊ । ਪਿਖਤਿ 
ਕ੍ਟੰਬ ਹਿਤੁ ਨਿਜ ਸੋਉ॥੫੦॥ਅਸ਼ਟਦਿਵਸ ਪਾਛੇ ਸੋ ਰਹਨੋ।ਬਹੁਰ ਚਲਨਿ 
ਕੋ ਚਿਤਮਹਿੰ ਚਹ।ਬਜਾਹਿ ਦੋਹਤੇ ਕੋ ਹਰਖਾਨ।ਖਰਚਯੋਢਿਗ ਤੇ ਦਰਬ 
ਮਹਾਨਾ ॥੫੧॥ਕਰਜਯੋ ਜਥੋਚਿਤ ਤਬਹਿ ਬਿਸਰਜਨ । ਭਯੋ ਸਨੇਹ ਅਛੇਹ 
ਦਹਨਿ ਮਨ।ਮਿਲ ਪੁੱਤੀ ਸੈਗ ਬਾਰਹਿ ਬਾਰੀ।ਮੌਝੰਕੀ ਓਰ ਚਲੇ ਸੁਖਧਾਰੀ 
॥੫੨॥ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਸੈਗਤਿ ਜੇ ਆਏ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿ ਬਿਦਾਂ ਕਰਾਂਏ। 
ਉਤਸਵ ਦੇਵ ਬਯਾਹ ਕੋ ਹੋਵ।ਪਠਹਿੰ ਸਨਹਿ ਸਿਖ ਤਿਨ ਦੁਖ ਖੋਵਾਂ॥੫੩॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਿੰਥੇ ਚਤੁਰਥ ਰਾਸ “ਥਿਵਾਹ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਪੰਚਦਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੧੫ ॥ 

੧੬. (ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਨੇ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਸੋਂਦਿਆ]। 
ਦੋਹਰਾ॥ਸ੍ਹੀ ਗੁਰੁ ਇਮ ਸਤ ਬਜਾਹ ਕੇ ਲੀਨੋ ਸੁਜਸ ਬਿਲੰਦਜਾਚਕ ਜਹਿੰ 
ਕਹਿਂ ਕਹਤਿ ਭੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਬਿੰਦ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ਲੌਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਉਤ ਸਵ 
ਦੇਖਾ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਉ ਭਾ ਮੌਦ ਵਿਸ਼ੇਖਾ । ਜਿਤ ਜਿਤ ਦੇਸ਼ ਗਯੋ ਚਲਿ 
ਜੋਈ । ਬਯਾਂਹ ਕਥਾ ਕਹੁ ਭਾਖੜਿ ਸੋਈ ॥ ੨॥ ਅਪਰ ਪ੍ਰਸੈਗ ਹਟੀ ਜੁ 
“ਜਾਣਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੀਤੰਦੇ ਮਲੂਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ । “ਪੰਜ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘੜੀ 
ਵਾਂਝੂ ਲੰਘ ਗ਼ਏ । “ਜਾਯਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । “ਸੂਹਣੇਂ । #ਮਉਪਿੰਭ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ (੨੨੯੦) ਰਾਸਿ ੪। ਅਸ ੧੬. ੍ 

ਦਿਵਾਨਜਿਸਕੀ ਮਾਨਹਿੰ ਆਨ ਜਹਾਨ॥੩॥ਵੇਰਜੋ ਤਿਸੀ ਸੁਤਾ ਕਾ ਨਾਤਖ 
ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹਯੋ ਨ ਮਾਨੀ ਬਾਤਾ । ਇਕ ਦ੍ਰੋ ' ਬੇਰ ਪਠਾਏ ਲਾਗੀ । ਨਹੀਂ' 
ਲੀਨਿ,ਚਿਤ ਚਿੰਤਾਜਾਗੀ॥੪॥ਦਰਬਦੇਨਿ ਕੌ ਕਹਜੋ ਘਨੇਰੇ-ਕਰੌਕਾਜ 
ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੁ ਸੁ ਨੇਰੈ-।ਤਊ ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਨ ਮਾਨੀਜਾਨਨੋ-ਮੂਢਿ ਮਹਾਂ 
ਮਨਮਾਨੀ-॥੫॥ ਕਰਿ ਹੈਕਾਰ ਜੁ ਬੋਲਿ ਬਿਗਾਰੀ”। ਸਿੱਖਨਿ ਭਨੇ ਲਖੀ 
ਗੁਰ ਗਾਰੀਕਰਜੋ ਅਨਾਦਰ ਨੀਚ ਸਮਾਨਜਮਾਨ ਮਹਾਨ ਠਾਨਤੋਮਾਨਾ“ 
॥੬॥ਕੁਲ ਖੱਤ੍ਰੀਨਿ ਜਹਾਂ ਕਹਿੰ ਜੋਈਮਹਾਨ ਭਈ ਚੰਦੁ ਕੀ ਸੋਈਬਦਿੱਲੀ 
ਲਵਪੁਰਿ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ।ਕਹੈਂ ਬਿਚਾਰੇ' ਸਾਰ ਅਸਾਰੇ' ॥੭॥ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ 
ਭੋਜੀ ਅਰਦਾਸ । ਤਿਨਹੁ ਕਹੀ ਮਾਨੀ ਲਖਿ ਦਾਸ/ਸੋ ਕਹਿ ਰਹਜੋ ਫਿਰੇ 
ਨਹੀਂ ਵੇਰੋਪਸਤ ਕੇ ਅਪਰ ਥਾਂਨ ਕਿਯ ਵੇਰੇ"? ॥ ੮॥ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨਿਕਟ 
ਜਾਇ ਨਰ ਜੋਈਕਹੈ ਬਹੁਤ ਜੈਸੇ ਇਤਜੋਈਕੀਰਤਿ ਨਹੀਂ ਅਨੁਜ ਕੀ 
ਜਗੈਬਿਨਾਂ ਹੁਤਾਸਨ ਹੀਯੋ ਜਰੈ।੯॥ਚਿਤਵਹਿ ਜਤਨ ਅਨੇਕ ੫ 
ਕੁਛ ਨ ਸਰੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੋਂ ਕਾਰ।ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਵਧਯੋ ਅਨੰਦ ਬਿ ਜੋ 
ਸਾਗਰ ਪਿਖਿ ਪੂਰਨਿ''ਚੈਦ।੧੦॥ਮੈਂ ਨਿਤ ਨਿਬਲ ਪਰਜੋ,ਦੁਖ ਪਰਜੋ । 
ਸੁਤ ਪਿਤ ਮਹਿੰ ਤੇ ਏਕਨ ਮਰਕੋਗਹਯੋਨ ਗਯੋ ਸ਼ਾਹ ਢਿਗ ਗਯੋਮਸੁਲਹੀ 
ਆਦਿ ਨ ਕੁਛ ਕਰਿਲਿਯੋ ॥ ੧੧ ॥ ਜਤਨ ਰਚੋਂ ਅਬਪ੍ਰਾਪਤਿ ਘਾਤਿ"”। 
ਜਿਸਤੇ ਹੋਇ ਸ਼ੱਤ ਕੋ ਘਾਤ।ਸੁਲਹੀ ਸੋਂ ਲਿਖਿਕੈ ਇਕ ਵਾਰੀ। ਮੰਗਵਾਵੇਂ 
ਇਸ ਥਲ ਅਸੁਵੀਰੀ'॥੧੨॥ਜੇ ਕਰਿ ਅਪਨੋ _ਪ੍ਰਾਗਮ ਧਗੈਆਨਿ ਇਹਾਂ 
ਅਰਜਨ ਕੋ ਧਰੈ"“।ਮਿਲਿ ਮਸਲਤਿ ਕਰਿ ਕੈ ਸੈਗ ਝੰਦੂ। ਗਹੈ ਇਸੇ ਰਾਹੂ 
ਜਿਮ ਇੰਦੁ'-॥੧੩॥ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਲਿਖਿਬੇ ਲਗਿ। ਪਾਂਤੀ।ਰਿਸ ਤੇ ਨਿਸ 
ਦਿਨ ਸੁਲਗਤਿ ਛਾਤੀ । ਲਿਖਿਤਮ ਪ੍ਰਿਥੀਆਮਲ ਸੁਨਿ ਮੀਤ। ਚਿਤਵੇ 
ਚੀਤਨੀਤ ਕਰਿ ੫ ॥੧੪॥ਸਕਣਨ ਕਾਜ ਕੀਨਸਿ ਤੈ ਮੋਰ॥ਇਹ ਨ ਭਯੋ 

ਮੋੜੀ (ਚੈਦੂਵਾਲੀ)। : ਨੰ। ਕੇਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ । “ਸਿਖਾਂ 
ਨੇ (ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਗਾਲ੍ਹੀ (ਦਿਤੀ ਲਖਕੇ (ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ) ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ (ਕਿ ਨਾਤਾ ਨਾ ਲਓ) 

(ਅ) ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇ (ਗੁਰ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ) ਗਬ੍ਨ੍ਹੀ ਸਮਥੀ । ਰਮ 
ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਕੇ ਹ੍ੈਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । #ਖੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ । “ਭਲਾ 

ਵਿਚਾਰਕੇ ਕਹਿਨ ਨੌੱਂਗੇ । ੯੯੮ । €ਮੇਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ । "ਭਾਵ ਕਧ। 
ਦਾ। "”(ਮੇਰੇ) ਗਿਆਂ ਤੇ ਵੀ । "ਮੋਕਾ, ਦਾਉ । "ਸੁਲਹੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ । " 
“#ਜਿਵੇ' ਰਾਹੂੰ ਚੰਦੁ ਨੂੰ । __ “ਪਾ:=ਜੋਈ । 

ਹੇ 

੩੧; 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੨੨੯੧) ਰਾਸਿ ੪ । ਅੱਸੂ ੧੬. 

ਕਬਿ ਰਿਪ ਮੁਖ ਮੋਰਾ'।ਤੈ' ਅਰੁ ਮੈਂ ਮਿਲਿ ਕਰੇ ਉਪਾਯ।ਨਹੀ` ਅਨ੍ੁਜ ਤੇ 
ਗਰ ਪਦ ਪਾਯਾ॥੧੫॥ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਚਾਹਤਿ ਤੋਰੀ।ਕਬਹੁੰ ਦੇਹ ਰਿ੫ 
ਧੀਰਜ ਤੋਰੀ'। ਵਧਯੋ ਜਗਤਿ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪੂ। ਦੇਖਤਿ ਸੁਨਤ ਮੋਹਿ 

_ਉਰ ਤਾਪੂ ॥੧੬॥ਆਇਇਤਹੁੰ"ਕਰਿ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ।ਦਿਹੁ ਗੁਰੁਤਾ, ਅਰ- 
ਜਨ ਕੌ ਮਾਰੇ । ਤੋ ਪਰ ਮੋਹਿ ਬਿਸਾਲ ਭਰੋਸ।ਵਧਮੋ ਸ਼ੱਤ ਲਖ ਕੀਜੰਹ 
ਰੋਸਾ॥੧੭॥ ਇਮ ਲਿਖਿ ਦਿੱਲੀ ਪਠਿ ਹਲਕਾਰਾ।/ਦੇਉ'` ਦਿਨਾਮ ਕਰਹ 
ਇਹੁ ਕਾਰਾਂ।ਸੁਨਿਤੂਰਨ ਗਮਨਜੋ ਮਗ ਮਾਂਹੂਪਹੁੰਚਯੋ ਪੁਰੀ ਮਹਾਨ ਉਮਾ- 
ਹੁ॥੧੮॥ਮਿਲਯੋ ਸਲਾਮ ਕੀਨਿ ਹਇਦੀਨਿ।ਪੁਨਪਾਤੀ ਸੁਲਹੀ ਕਰ ਦੀਨ 
।ਖੋਲਤਿ ਪਠੀ ਬਖਾ ਕੇ ਕਰ ਕੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀਰਤਿ ਉਰ ਕਰਕੀਂ“॥ 
੧੯॥-ਮੇਰੋ ਤਸ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਧਰਿਕੇ।ਅਬਿਲੋਂ ਸ਼ੱਤ ਨ ਛਾਤੀ ਧਰਕੇ” !॥ 
ਬਝੋ ਹੋਨਿ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ ਮੋਰ॥ ਸੁਖ ਨ ਸਖਾ, ਰਿਪੁੰ ਤੰਡ ਨ ਮੋਰਾ”-॥੨੦॥ 
ਦਿੰਤਤਿ ਚੀਤ ਚਾਰਕੋ ਬੋਲਾ।ਤਿਸ ਕੇ ਸਾਬ ਬਾਕ ਅਸ ਬੋਲਾਮੁਝ ਦਿਸ਼ 

_ ਤੇ ਕਹ ਸਕਲ ਅਨੰਦ । ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਜੇ ਬੜਾਹਜੋ ਨੰਦ॥੨੧॥ ਇਤ ਆਵੇਂ 
ਆਂਗਜਾ ਲੇ ਸ਼ਾਹੁਗੁਰਗਹਿਬੇ ਕੋ ਨਿਤ ਉਤਸਾਹੂ।ਚਦੁ ਬਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਉ” 
ਮਾਰਿ। ਜੇਸੇ ਭਸੈ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰ'॥੨੨॥ਧੀਰ ਧਰੋ,ਆਯਹੁ ਮੁੜ ਜਾਨੇ। 
ਕਰੋਂ ਕਾਂਜ ਸੁਨਿ ਸਖਾ ਸੁਜਾਨਿ।ਕੇਚਿਤ ਦਿਨ ਮੇ ਦੇਖੋਂ ਆਈ। ਅਰਜਨ 
ਹਤਿ"',ਦੇ ਹੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ॥੨੩॥ ਤਬਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਪਜਹਿ ਸ਼ਾਂਤੀਜਬ 
ਤੋਰੇ ਸ਼ੱਤ ਹਇ ਸ਼ਾਂਤੀ''।ਇਮ ਲਿਖ ਕਰਿ ਦੀਨਸਿ ਕਰ ਪਾੜੀਲਖਹਿ 
ਨ ਮੁਰਖੋ ਅਪਨਿ ਨਿਪਾਂਤੀ'” ॥੨੪॥ ਲੇ ਕਰਿ ਚਾਰ ਚਲਮ ਤਤਕਾਲਾ । 
ਜਹਿੰ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਅੰਤਰ ਤੇ ਕਾਲ॥ਸਖਾ ਲਿਖੇ ਕੋ ਪਠਿ ਹਰਖਾਯੋ। ਛੁਧਿਤ 
ਅਧਿਕ"ਜਨੁ ਭੋਜਨ ਖਾ੧ੋ॥੨੫॥-ਅਬਿ ਕੇ ਆਏਜਜੋਂ ਕਮੈਂ ਕਰਿਕੇ।ਹੜੰ 
ਅਨਜ ਕੋ ਨਿਤ ਉਰ ਕਰਕੇ''ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਕੌ ਲੇ ਕਰਿ ਮੈਂਤਬਿ ਸਬਿ 

ਕਿਛ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਮਮ ਕਰ ਮੈਂ-॥੨੬॥ਬਹੁਰ ਚਾਰ ਨੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ।ਕੀਜ[ਹ 
ਡਕਾਰਿ ਤੁਰੈਗਨਿ ਚਾਰਾ"'ਅੰਨਯ ਘ੍ਰਿੱਤ ਸੇਚਹੁ ਸਮੁਦਾਯਾ।ਸੁਲਹੀ ਕਹਨ 
ਬਡੀ ਕਰਿ ਦਾਯਾ॥੨੭॥-ਤੋਹਿ ਸਮੀ੫ ਆਇਹੈਂਪੂਰਬ।ਕਰਹਿ ਕਾਜ ਬਲ 
“ਸ਼ੱਤ੍ਦਾ ਮੁਖ ੧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌੜਿਆ । “ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਮੁਰਾਤਬਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। 'ਸ਼ੱਤ੍ਹ ਦਾ ਧੌਰਜ 

ਕਦੇ ̀ਤੋੜਦਿਓ । “ਇੱਥੇ । “ਦੂਭੀ । ਵੈਰੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬੜਕਦੀ? “ਮਿੱਤ੍ ਨੂੰ ਸਖ ਨਹੀਂਤੇ 

ਵੈਰੀ ਦਾ ਮਹ ਨਾਂ ਮੋੜਿਆ । “ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ([ਸੈਸ:,ਚਾਰ:]। ਸਰਪ । "“ਮਾਰਕੇ । 
₹੧ਨਹਸੂ। ਆਪਣਾ ਅੰਤ । '#ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਨੇ । "ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ । "ਸੁੰਦਰ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੁਰਜ । ( ੨੨੯੨) ਰਾਸਿ ਸ। 
ਅਪੂਰਬ-।ਕਾਗਦ ਲਿ ਤੋ ਸੁ ਖੋਲਿ ਪਠਾਵਾਂ। ਤਬਿ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰਿ 

ਮੋਹਿ ਪਠਾਵ॥੨੮॥ਆਯੋ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਨਿਜ ਤੀਰ'।ਨਹਿੰ ਅਟਕਹਿ ਜਿਮ 
ਛੁਟਜੋ ਤੀਰ । ਤੁਵ ਹਿਤ ਤੇ ਨਿਜ ਸੇਨ ਸਕੇਲੇ%ਸ਼ੱਤ ਹਤਹਿ ਕਰੀ ਜਿਮ 
ਕੋਲੋਂ?॥ ੨੯॥ ਹਲਕਾਰੇ ਤੇ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਬਾਤਿ ।ਮਨਹੋਂ ਜ੍ਰੇਦ ਤਨੁ ਲਾਗੀ 
ਬਾਤਸਬੀਸ ਰਜਤਪਣਦੀਨਿ ਇਨਾਮੁ।-ਕਰਹਿ ਕਾਜ ਸੁਲਹੀ ਜਿਸ ਲਾਮੁ 
-॥੩੦॥ ਨਿਸ਼ਚੇ ਧਰੇ ਪ੍ਰਤੀਖਨਿ ਕਰੀ । ਹਤੋਂ' ਸ਼ੇਰ; ਜਿਮ ਚਾਹੇ ਕਰੀ'। 
ਸੈਚਨਿ ਲਗਜੋ ਤ੍ਰਣਨਿ ਅਰੁ ਅੰਨ। ਬਸਹਿੰ ਸਮੀਪ ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਅੰਨ'॥੩੧॥ 
ਤਿਸ ਆਂਗਵਨ ਚਿਤਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਾਨੋ ਅਨੁਜ ਦੁਖਦ ਆਰਾਂਤੀ'। 
ਸਲਹੀ ਜਥਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹੁਗਾਜਾ'ਪਰੋਂ ਰਿਪਨਿਜਿਮ ਗਿਰ ਪਰਗਾਜਾ"” 
॥੩੨॥ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਬ੍ਰਿਤੰਤ ਬਿਸਤਰਾ । ਬੋਲਯੋ ਤੁਰਕ ਬਰੀ ਹੀ ਤਰਾਂ। 
ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ ਲਿਖੀ ਅਰਦਾਸ । “ਮਸਤਕ ਟੇਕਯੋ ਜੇ ਗਨ ਦਾਸ 
॥੩੩॥ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਕੇ ਪ੍ਰੰਰੇ ਇਤਿ ਸੁਲਹੀ । ਜਿਮ ਬੋਲਯੋ ਹਮਨੇ ਸੁਧਿ ਲਹੀ। 
-ਕੋਚਿਤ ਬਾਸੁਰ ਮਹਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ਆਇ ਗਹਾਵੇਂ ਦੇਉ' ਨਿਦੇਸ਼'-॥੩੪॥ 
ਰਾਵਰ ਜਤਨ ਕਰਹੁ ਜਿਮ ਬਨਿ ਹੈ'ਕੌਪੁੱਰ ਛੋਰ ਬਸਹ ਜਿਤਬਨਹੈ"3 
ਕੈ ਮਿਲਿ ਜਾਹ ਸਾਥਿ ਬਡ ਕ੍ਰਾਤ।ਲਿਖਜੋ ; ਜੁਹਮ ਯਾਂ ਮਹਿੰਨਹਿੰ ਕਾਂਤਾ"'॥ 
੩੫॥ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਕਰਹਿ ਬਹਾਨਾ । ਚਹੈ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਨਨ ਹਾਨਾਂ। ਇਮ _ 
ਸੈਗਤਿ ਲਿਖਿ ਪਾਤੀ ਪਠੀ।ਗੁਰ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚੀ ਖੋਲਤਿ ੫ਠ ॥੩੬॥ ਹਤੇ 
ਮਸੇਦ ਕਿੰਤਿਕ ਗੁਰੁ ਤੀਰ । ਸੁਨਤਿ ਬਾਤਿ ਜਨ ਲਾਗਜੋ ਤੀਰ।ਸਤਿਗੁਰ 
ਪਠਿ ਰਹਿਗੇ ਅਰੁਗਾਈ'%ਹੁਤੇਸਮੀ੫ ਗਿਰਾਂ ਸਭਿ ਗਾਈ'॥੩੭॥/ਬਡੋਂ 
ਕਸਤ ਬਨੈ ਇਮ ਹੋਏ।ਬੈਰੀ ਕਰਹਿ ਆਨਿਕਰਿ ਢੋਏ"'। ਬਿਨਾ ਉਪਾਇ 
ਨ ਮਿਟਿ ਹੈ ਬਯਾਧੀਹੁਇਿ ਅਸਾਧ ਭੀ ਲੇਵੇ ਸਾਧੀ'॥੩੮॥ਚੈਦੂਸੁਲਹੀ ਸ਼ਾਹ 

ਰ ਅਗਾਰੀ। ਵਧੇ ਬਡੇ ਅਵਰੇ ਹੈਕਾਰੀ । ਤਿਨ ਸੋ' ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜਾਇ। 
ਬੈਰ ਜ ਬਧ੍ਯੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੰੱਏ ਜਾਇ॥੩੯॥ਨਾਂਹਿ ਤ ਲੀਜੰਹ ਆਪ ਬਿਚਾਰੀ। 
&<੧ ੧ “੬੦ ਲਿਆਂ । “ਪਾਸ । “ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਪਣੀ ਫੌਜ ਕੱਠੀ ਕਰਕੇ । “ਹਾਥੀ ਜਿਵੇ` 

ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । #ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਭਾਵ ਠੰਢ ਪੈ ਗਈ । 
ਰ੍ “ਜਿਵੇਂ ਹਥੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਹਵੇ। “ਚੋਰ ੯ਵੈਚੀ । "£ਗੇੱਜਿਆ । “ਪਰਬਤ (ਊਂਤੇ) 

ਬਿਜਲੀ । “ਆਗਿਆ ਦੇਕੇ । "'ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨ ਪਵੇ । "ਬਨ ਵਿਚ । "“ਸੌਸਾ । 'ਓਦੁੰਪ । 
੧੭ਮ੍ਰ ਨੇ ਕਹੀ । “ਦਸਮਪਿਤਾ ਗਾਫ ਵਾਰ! ਨਾ ਸਾਧਣ ਯੋਗ ਵੀ ਉਪ/ਉ ਨਾਲ ਸਾਧ ਲਈਦੀ 
ਹੈ । “ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ੧੪ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ,ਦੇ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਤੁਕਾਂਤ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਦੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ 
ਰੈੱਖਕੇ ਵੱਖੋਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਵਰਤਕੇ ਕਵੀਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੀ ਢਿੱਤ੍ਰਕਾਰੀਕੀਤੀਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਬੁਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੨੨੯੩ ) ਰਾਸਿ ੪! ਅੱਸੂ ੧੭, 

ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਕਰੈ ਸ਼ਾਹ ਢਿਗ ਚਾਰੀ' । ਜਯੋ ਕ੍ਯੋੰ ਕਗਹ ਰਿਸਾਵਹਿ 

ਸ਼ਾਹੁ। ਬਿਗਰਨਿ“ਹਿਤ ਪਹੁੰਚੈ ਤੁਮ ਪਾਹੁ'॥੪੦॥ਸੁਨੇ ਮਸੇਦ ਕਮ ਦਿਲ 

ਕੀ ਬਾਨੀ । ਕੀਨ ਗੌਨ ਗੁਰ ਕਛੁ ਨ ਬਖਾਨੀ । ਪੁਨਹੁ ਕਹਜੋਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

ਸਨੀਜੇ । ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਬਡ ਬਲੀ ਲਖੀਜੈ ॥੪੧॥ਹਿੰਦਨਿ ਕੌ ਮਤਿ ਮਾਨੈ 

ਥੋਰਾਂ। ਪੁਨ ਸੁਲਹੀ ਪਾਪੀ ਬਡ ਘੋਰ। ਆਗੇ ਆਇ ਜਨ'ਯੋ ਜੋਗਠਨਕਸੇ 

ਆਪ ਵਡਾਲੀ ਓਰ ॥੪੨॥ ਹਮਰੋ ਕਹਿਨੋ ਈ ਬਨਿ ਆਵੇ । ਕਰਹੁ ਆਪ 

ਜੈਸੇ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਤੁਮ ਸਖ ਤੇ ਸੁਖ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ । ਹੋਨ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭ ਕੀਨਿ 

ਉਚਾਰ॥੪੩॥ੜੁਸ਼ਨਿ ਕਰਨਿ ਸਮੋ ਅਬਿ ਨਾਂਹੀ।ਪੂਰਬ ਜਤਨ ਸਕਲ ਬਨ 

ਜਾਂਹੀ। ਬਨਹਿ ਨਹੀਂ ਤਤਕਾਲ ਉਪਾਇ । 'ਖ਼ਨਹਿ ਕੁ੫ ਕਿਮ ਆਗ 

ਲਗਾਇ"॥੪੪॥ਸੋਚਤਿ ਜਲ ਸਗਰੋ ਬਹਿ ਜਾਏ।ਸਰਹ ਕਹਾਂ ਪੁਨ ਸੇਤੁ' 

ਬੈਧਾਏ”। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨਿ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨਾ।'ਚਤ ਮਹਿੰ ਚਿੰਤ ਨ ਕਰੋ 

ਮਹਾਨਾ ॥੪੫॥ਹੋਨ ਹਾਰ ਆਵੱਸ਼ੜਕ#ਹੋਇ।ਬਧਿ ਤੇ ਬਲ ਤੇ ਮਿਟੰਹ ਨ 

ਸੋਇ.ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕਿਯੋ ਜਿਮਭਾਣਮਸੋਕੈਸਿਹੁੰਨਿਸ਼ਵਲਨਹਿ ਜਾਣਾ॥੪੬॥ 
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਯੋ ਨ ਚਾਹੈਹੋਇ ਨ ਸੋ, ਨਰ ਕਿਤ ਉਮਾਹੇ। ਅਸ ਮਨ 

ਜਾਨਿ ਕਰਹੁ ਭਰਵਾਸਾ । ਦੇਖਹੁ ਜੈਸੇ ਹੋਇ ਤਮਾਸ਼ਾ ॥ 8੭ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿੰਥੇ ਚਤੁਰਥ ਕਾਸੇ “ਸਲਹੀ ਕੋ` ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮੁ ਖੋੜਸਮੇ ਅੰਸੂ । ੨੬ ।। 

੧੭. [ਸੁਲਹੀ ਢੜ੍ਹਕੇ ਆਇਆ] । 

ਦੋਹਰਾ॥ ਚਿਤਵੜਿ ਕਾਰਜ਼ ਅਨਿਕ ਕੌ ਸਲਹੀ ਚਹਤਿ ਪਯਾਨ । ਗਮਨ੍ਯੋ 

ਸ਼ਾਹ ਸਮੋਪ ਤਬਿ ਤਸਲੀਮਾਤ ਬਖਾਨ॥੧॥ਚੌਪਈ।ਜਥਿ ਅਵਕਾਸ਼ ਕਹਨ 

ਕੋ ਪਾਯੋ। ਤਬਿ ਸੁਲਹੀ ਕਰ ਜੋਰਿ ਅਲਾਯੋ/ਮਾਝੇ ਦੋਸ਼ ਚਹਤਿ ਮੈਂ ਗਯੋ। 

ਕਛੂਕਾਰ ਤਹਿ ਅਫਵਤਰ”ਭਯੋ”॥੨॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਗ ਗੂਰੂ ਕਹਾਵ।ਕਹਿ 
ਲੋਕਨਿ ਕੋ ਸੋ ਬਿਗਰਾਵੈ । ਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਦੇਤਿ ਬਿਗਾਰੇ । ਨਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ 

ਤਿਸ ਅਨੁਸਾਰੇ॥੩॥ਬਿਗਰਯੋ ਸਰਬ ਜਾਇ ਸਧਰਾਉਂ'।ਦੇ ਕਰ ਜੋਰ ਆਪ 
ਮੈੰ ਲਯਾਉ। ਮੋ ਥਿਨ ਗਦੇ ਦਰਬ ਨਹਿ ਆਵੈ। ਅਪਰ ਨ ਬੁਧਿ ਬਲ ਕਰਿ 

ਕੌ ਲਕਾਵੈ॥੪॥ਸਨਤਿ ਸ਼ਾਹ ਕੀਨਸਿ ਫੁਰਮਾਨ। “ਜਾਇ ਕਰੋ ਧਨ ਕਾਜ 

ਮਹਾਨ । ਤੁਰਨਿ ਹੀ ਹਟਿ ਕਰਿ ਇਤ ਆਵਹ । ਸੈਨ ਸੈਗ ਲੇਕਰਿ ਚਢਿ 

ਜਾਵਹ%॥੫॥ਸਲਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆਇਸਹਰਖਤਿ ਉਰ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ 

ਆਇ ਸੁ। ਕਰਿ ਬਿਚਾਰ ਚੰਦੁ ਢਿਗ ਗਯੋ । ਮਿਲਿ ਸਲਾਮ ਕਰ ਬੈਠਤਿ 

“ਚੁਗਲੀ । “ਬਿਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ । “ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦ। “ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ 

ਕਿਵੇਂ ਖਹ ਪੁਟਾਂਰੇ, । “ਏਨ੍ ।ਪੂਲੀ “ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ । ?ਅਬਤਰ=ਖ਼ਰਾਬ।'ਸਧਾਰਾਂਪਾ:-ਅਵਰਤੇ 



ਹ ੨੨੯੪) _____ਰਾਸਿ੪।ਅੰਸੂ੧2, _ 

ਭਯੋ॥੬/“ਸਨਹ ਦਿਵਾਨ ਬਾਕ ਅਸ ਮੋਰਾ।ਏਕ ਕਾਜ ਭਾ ਮਮ ਅਰ. ਤੌਰ। 

ਜਿਨਹਿ ਹਟਾਵਨਿ ਕੀਨਸਿ ਨਾਂਤਾ।ਸੋ ਮੇਰੋ ਬੈਗੀ ਬੱਖਜਾਤਾ॥੭॥ ਮੈਂ ਅਬਿ 
ਜਾਤਿ ਗਹੋਂ ਕੈ ਮਾਰੋਂ। ਨਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਯੁਤ ਤਯਾਂਗ ਸਿਧਾਰੋ"।ਸ਼ਾਹੁ ਸਮੀਪ 
ਸਹਾਇਕ ਰਹੀਅਗਿਤਿਸਕੇ ਦੋਸ਼,ਮੋਰ ਗੁਨ ਕਹੀਯਹਿ॥੮॥ਤੋਹਿ ਬੈਰ ਕੌ 
ਲੇ ਕਰਿ ਆਉਤੋ ਮੈਂ ਸੁਲਹੀ ਨਾਮ ਕਹਾਉਂ।ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਖੈ ਮਮ ਵੇਰਾਂ । 
ਤਹਿ ਕਯਾ ਕਾਜ ਕਰੋਂ' ਨਹਿੰ ਤੇਰਾ?॥੯ਨਾਤਾ ਵਿਰਯੋ ਮੋਹ ਦੁਖ ਲਾਗਾ। 
ਗਹੌਂ ਜਾਇ ਕਰਿ ਜੇ ਨਹਿ ਭਾਗਾਮਸੁਨਿ ਚੈਦੁ ਹਰਖਜੋ ਸੁਖ ਭਯੋ।ਬਿਨ ਹੀ 
ਜਤਨ ਸ਼ੱਤ ਮਰਿ ਗਯੋ॥੧੦॥ਜਿਮ ਕੌ ਸਰ੫ ਗਹਜੋ ਨਹਿ ਜਾਈ।ਨਕੁਲ' 
ਅਚਾਨਕ` ਲੇ ਤਿਸ ਘਾਈ। ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਮੈ ਬਨੋ ਸਹਾਂਇ। ਲਿਹੁ ਮਮ 

ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਅਬਿ ਸਿਰੁਪਾਇ? ॥੧੧॥ ਦਿਮ ਕਹਿ ਬਸਤ੍ਰ ਮੌਲਿ ਬਹੁ ਕੇਰੇ । 
_ਦੇਤਿ ਭੁਯੋ ਹਰਖਾਇ ਘਨੇਰੇ । ਕਰਯੋ ਬਿਸਰਜਨ ਧੀਰਜ ਦੈ ਕੰ। ਸੁਲਹੀ 
ਚਵਜਮੋ ਸੈਨ ਸੈਗ ਲੈਕੈ॥੧੨॥ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਲਖ ਪਾਯੋ। ਦੇ ਅਰਦਾ- 

_ਸਿਕ ਦੁਤਪਠਾਯੋ/ਤੂਰਨ ਨਿਸ਼ ਦਿਨ ਗਮਨਤਿ ਜੱਘ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ 
_: ਸਕਲ ਸੁਨੱਯੋ? ॥੧੩॥ ਧਾਇ ਪੰਥ ਹਲਕਾਰਾਂ ਆਯੋ । ਸ਼੍ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਂ 

ਸਕਲ ਸਨਾਯੋ। ਲੇਕਰਿ ਹਾਬ ਪਠੀ ਅਰਦਾਸ/“ਲਿਖਤੁਮ ਸਭਿਹੀ ਸੈਗਤਿ 
ਦਾਸ॥ ੧੪॥ ਅਬਿ ਸੁਲਹੀ ਮਗ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨਾ । ਆਯਹੁ ਤੁਮ ਦਿਸ਼ 
ਅਧਿਕ ਰਿਸਾਨਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕੁ ਹੋ ਸਮਰਬ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ।ਹਮਰੀ ਤੋ ਪਿਖਿ ਧਰ- 
ਕਤਿ ਛਾਂਤੀ ॥੧੫॥ ਸ਼ਾਹੁ ਸਮੀਪੀ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟ । ਗੁਰੁ ਸੋਂ ਕਗੰਹੇ ਨ ਕਾਜ 
ਅਨਿਸ਼ਟ । ਹਮਰੋ ਜੋਰ ਕਰਨਿ ਸੁਧਿ ਕੇਰੋ। ਸੋ ਕਰਿ ਪਠੀ ਤੁਰਤ ਗਨ 
ਚੇਰੋਂ? ॥੧੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਠਿ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ । ਕਰੀ ਮੋਨ ਬੋਠੇ ਸਿਖ 
ਪਾਸਿਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੈਦ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਚਿੰਤ।।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਕੋ ਨਹਿੰ ਲਖਹਿਂ ਬ੍ਰਿਤੌਤਾ 
॥੧੭॥ਤਬਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨਾ/ਪ੍ਰਤੁ ਜੀ ਕੌਨ ਜਤਨ ਅਬਿ 
ਠਾਨਾ ਊ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋਇ।ਆਵੰਤਿ ਚਲਜੋ ਮਹਾਂ ਰਿਪ ਜੌਇ 
॥੧੮॥ਹਮਰੋ ਧੀਰਜ ਹੋਤਿ ਬਿਨਾਸੀ।ਕ੍ਯ ਸੋ ਕਰਹਿ ਆਨਿ ਕਰਿ ਪਾਸੀ । 
ਕਛ ਸੈਨਾ ਕੋ ਨਾਂਹਿ ਨ ਜੋਰ । ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੁਖ ਜੋਗ ਦੇ ਜੋਰ॥/੧੯॥ਤਮ 
ਭਾਤਾ ਜੇਸ਼ਟ ਕੌ ਮੀਤ” । ਨਹਿ ਦੇਖਤਿ ਕੁਛ ਨੀਤ ਅਨੀਤਿ । ਆਗਲਿ 
ਬਾਰ ਆਇ ਰਿਸ ਭਰਜੋ।ਨੀਠਿ ਨੀਠਿ ਤਬਿ ਮੋਰਨ ਕਰ੧॥੨੦॥ਸ਼ਾਹੁ ਨ 
੧੫ ਨਾਲ ਛੱਭਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ । “ਨਿਉਲਾ। “ਇਕ ਹਲਕਾਰਾਂ । "ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ _ 

ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਉ ਨਾ ਕਰਨ । “ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ। $ਭਾਵ ਸੂਲਹੀ । 



ਦੂਰ ਪਨਾਪ ਹੂਰਜ ਸਿ (੨੨੯੫) _ਰਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ੧੭.1 

ਤਵਾਨ ਉਠਾਵਹਿ ।ਕਹਿ ਕਹਿ (ਅਕਲੀ -ਤਖਿਭਅ 3 ।੨੧॥ ਆਪਿ 
ਕਰੀ ਤੁਸ਼ਨਿ ਕਿਸ ਕਾਂਰਨਿ।ਧ੍ਰਿਤਿ ਹਮ ਲਹੈਂ ਸੁਕਰਹ ਉਚ਼ਾਰਨ। ਬੁਰਾ 
ਕਰਨਿ ਬੈਰੀ ਢਿਗ ਆਵਤਿ । ਨਹਿੰ ਉਪਾਉ ਤੁਮ ਕਛੁ ਬਨਾਵਤਿ ॥ ੨੨॥ 

ਜਿਮ ਕੁਕਰ ਤੇ ਤਾਸਤ ਹਰਨ" । ਤਿਮ ਹਮਰੀ ਗਤਿ ਹੈ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਿ ।ਸ਼੍ਹੀ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰਿ ਲੇਹੁ ਮਿਲਾਪ। ਕੈ ਤਜਿ ਥਾਨ ਚਲਹ ਕਿਤ ਆਂਪਿ ॥੨੩॥ 
ਐਸੀ ਹੋਇਨ ਜੇ ਚਲਿ ਆਵੈ। ਕਰਹਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰਤਾ ਗਹਿ ਲੇ ਜਾਵੈ। ਤਬਿ ਸਭਿ 
ਬਿਧਿ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਨੇ । ਸ਼ਾਹ ਸਮੀ੫ ਦੋਂਸ਼ਟ ਹੈ' ਘਨੇ ॥੨੪॥ ਹਮ ਕੋ 
ਉੱਤਰ ਦੀਜਹਿ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਜਿਸ ਤੇ ਸਖ ਲਹਿੰ ਬਿਤਿ ਪਦ ਸਾਮੀ?। ਬਾਰਿ 
ਬਾਰਿ ਸਭਿ ਸਿੱਖ ਮਸੈਦ। ਭਨਤਿ ਦੀਨ ਹ੍ਰ ਬਿਨੰ ਬਿਲੀਦ॥੨੫ਕ੍ਰਿਪਾਠਾਨਿ 
ਸੈਗਤਿ ਸੋਂ ਬੋਲੋ । “ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰਹ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਡੋਲੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਬਨੰਹ 
ਸਹਾਇ ਹਮਾਰੀ। ਬਿਪਦਾ ਪਰਹਿ ਤਿਨਹੁੰ ਪਰ ਭਾਰੀ ॥੨੬॥ ਨਹਿ ਆਵਨਿ 
ਹਮ ਲਗਿ ਤਿਹ ਕੇਰਾ । ਹਦ ਮਾਰਗ। ਮਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਬੇਰਾ। ਜਿਮ ਕੁਕਰ 
ਮਿਰਗਨਿ ਪਰ ਧਾਵੈ।ਸ਼ਾਪਦ ਪੰਥ ਬਿਖੈ ਭਖਿ ਗਾਵੈ1₹੨੭॥ ਸਨਤਿ ਬਿੰਢ 
ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ।-ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕਅਮੋਘ ਹਵੈਦੇ-।ਭਏ ਨ ਚਿੰਤ ਨ ਹੌਲ 
ਉਠਾਵ।ਮਨਹ ਮਰਯੋਈ ਸੋ ਲਖਿ ਪਾਵ॥੨੮॥ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਸੁਨਿ ਕੈ ਹਲ- 
ਕਾਰਾ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਿ ਕੌ ਤੁਰਤ ਪਧਾਰਮਪਹੁੱਚਿ ਸੁਨਾਯੋ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਬੈਨ। ਸਭਿ 
ਕੰ ਮਨ ਉਪਜੀ ਤਬਿ ਚੈਨਿ ॥ ੨੯ ॥-ਪਹੁੰਚਹਿ ਨਹੀਂ ਸਧਾਸਰ ਜਾਇ । 
ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਲਾਇ”-।ਅਚਲ ਮੇਰ ਸਮ ਲਖਿ ਗੁਰ ਬਾਂਨੰ। 
`ਸਗਰੀ ਸੈਗੜਿ ਸਨਿ ਹਰਿਖਾਨੀ ॥ ੩੦ ॥ ਅਬਿ ਸੁਨੀਅਹਿ ਸੁਲਹੀ ਕੀ 
ਬਾਤਿ । ਬਹ ਅਪਸ਼ਗਨ ਭਦੇ ਬੱਖਯਾਤਿ । ਫਰਕੇ ਭੁਜਾ ਬਿਲੌਚਨ 
ਬਾਮ। ਸਿਰ ਬਾਇਸ“ ਬੈਠਯੋ ਦਖ ਧਾਮੁ॥੩੧॥ ਨਿਕਸਤਿ ਛੀਕ ਭਈ 
ਦਿਸ ਦਾਏਂ । ਵਹਿਰ ਕਵਫੇਰੋ ਹਰਣ ਪਲਾਏ"। ਹਤੇ ਜੁ ਸੈਗੀ ਤਿਹ ਸਮੁ- 
ਝਾਯੋ।“ਗਨ ਕੁਸੌਨ ਕੋ ਹਮ ਲਖਿ ਪਾਯੋ ॥੩੨॥ ਸੁਖ ਸਰੀਰ ਕੀ ਚਹਿਯ 
ਤੁਮਾਰੇ । ਇਨ ਕੋ ਫਲ ਦਰਦਸ਼ਾ ਬਿਚਾਰੇੇਹਮ ਇਹ ਸਭਿ ਪਤਿਆਵਨਿ 
ਕੀਨੇ । ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਬਿਨ ਹੋਇ ਨ ਹੀਨੋ?॥ ੩੩ ॥ ਸਨਿ ਸੁਲਹੀ ਬੋਲਯੋ 
"ਭਰਦਾ ਹੈ ਹਰਨ । “ਚਰਣੀਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਗੰਹਕੇ । ₹ਸ਼ੇਰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੱਤੋਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ 
[ਸ:;ਸ਼੍ਰਾਪਦ=ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ੧ "ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । “ਕਾਂ । “ਬਾਹਿਰ (ਨਿਕਲਿਆਂ) 
ਹਰਣ (ਕੁਵੇਰੋ=) ਸੋਂਜੇ ਯਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਕੇ ਖਖੇ ਪਾਸੇ ਵੌੜ ਗਿਅ; ਭਾਵ ਏਹ ਅਪਸ਼ਗੁਨ । 



ਮਨ ਰ 

ਕਰਿਬੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਸ [ਮੈ ਤਮ ਧਰਿਬੇ ॥੩੪॥ ਅਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਗਮਨ_ ਹਮ 
ਕੀਨਿ। ਸਗਰੋ ਅਹੇ ਰਿਪੁਨਿ ਤੇ ਹੀਨਿ।ਇਕ ਹਿੰਦੁਨਿ ਗੁਰੁ ਸੋਂ ਮਮ ਬੈਰ। 

_ਡਿਸ ਗਹਿ ਲੋਹੁਂ ਅਪਰ ਸਭਿ ਮੈਰ॥੩੫॥ ਅਹੈ ਫਕੀਰਨਿ ਕੇ ਸਮ ਸੋਈ। 
ਆਯ੍ਧ ਧਰਤਾ ਤੀਰ ਨ ਕੋਈਂ'। ਪ੍ਰਥਮ ਸਖਾ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਹੈ ਅਪਨੇ। ਦੇਸ਼ 
ਬਿਥੈ ਮੁਝ ਤਾਸ ਨ ਸ੧ਪਨੇ॥੩੬॥ਪੁਨ ਮਾੜੇ ਤੇ ਲੈ ਧਨ ਘਨੋ।ਚਹੋਂ ਸੁ ਗਹੋਂ 
ਕਿਧੋਂ ਤਿਸ ਹਨੋ।ਸ਼ਾਹ ਸਮੀ੫ ਸਹਾਇਕੇ ਮੇਰ॥ਚੈਦੁ ਬਲੀ ਦਿਵਾਨਬਡੇਰਾਂ 
॥੩੭॥ਮੇ' ਅਪਸ਼ਗਨ ਬਿਚਾਰੌਂ ਕੈਸੇਕੋ ਹੁਇ ਸਨਮੁਖ ਲਖ ਨਐਸੇ। 

ਇਮ ਕਹਿ ਸਨੈ ਸਨੇ ਮਗ ਚਾਲਾਦੁਸ਼ਣ ਰਿਦੇ ਹੈਕਾਰ ਬਿਸਾਲਾ ॥੩੮॥ 
ਪੁੱਤ ਸਖਾ ਸਭਿ ਸੈਗ ਲਏ ਹੈਂ/ਦਿਵਸ ਚਲਹਿ ਬਿਰ ਨਿਸਾ ਭਏ ਹੈਂ।ਗਮ- 
ਨਤਿ ਮਗ ਸਗਰੋ ਉਲੰਘਾਯਗਕੋਠੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮੁਹਾਯਹੁਂ॥੩੯॥ਏਕ 
ਮਜ਼ਲ ਨਰ ਪਠਜੋ ਅਗਾਰੀ । ਪ੍ਰਿਬੀਏ ਕੌ ਸੁਧਿ ਜਾਇ ਉਚਾਰੀ। “ਸੁਲਹੀ 
ਸਖਾ ਤੋਹਿ ਚਲਿ ਆਯਹ/ਮਿਲਨਿ ਹੇਤੁ ਹਿਯਰੋ ਲਲਚਾਯਹ0੪੦॥ਸੁਨਿ 
ਵਲਯੋ ਜਨ ਗੁਰਤਾ ਪਾਈ।-ਸਬਿ ਮੇਰੋ ਦੇ ਕਾਮ ਬਨਾਈ-।ਸਗਲ ਭਾਤਿ 
ਕੀ ਠਾਨਿਸਿ ਤਜਾਰੀ । ਤ੍ਰਠ ਅਰੁ ਅੰਨ ਸੈਚਿ ਕਰਿ ਭਾਰੀ ॥੪੧॥ ਨਿਸਿ 
ਕੋ ਜਾਗਤਿ ਰਹਯੋ ਅਨੰੰਦਤਿ। ਬੋਲਤਿ ਕਰਤਿ ਉਡੀਕ ਬਿਲੌਦੜਿ। ਭਈ 
ਪ੍ਰਾਤ ਸੁਲਹੀ ਦਿਗ ਆਯੋ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਆਗੇ ਲੈਨਿ ਸਿਧਾਯੋ॥੪੨॥ਕੇਚਿਤ 
ਮਾਨਵ ਲੀਨੇ ਸੈਗਿ। ਮਿਲਯੋ ਜਾਇ ਕਰਿ ਧਰੇ ਉਮੰਗ । ਦੋਨਹੁੰ ਉਤਤ 
ਗਲੇ ਸੋ' ਲਾਗੇ। ਬੁਝਤਿ ਕਸ਼ਲ ਰਿਦੇ ਅਨੁਰਾਂਗੇ॥੪੩॥ ਹਰਖ ਪਰਸਪਰ 

ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਕੀਨੋਪੁਨ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਆਸ਼ਿਖ" ਗਨਦੀਨੋ। “ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਹਿ 
ਮਰਾਤਬਉਦੋਵਧਹੁ,ਮਿਲਿਹੁ ਜੋ ਤੁਮ ਮਨ ਰੂਚੋਂ॥੪੪॥ ਸਦਾਸਹਾਇਅੰਗ 
ਖ਼ੈਗ ਰਹੈ।ਸ਼ਾਹੁ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਿਤ ਚਹੈ।ਕਹਿ ਸੁਲਹੀ “ਬਡਿ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਤੁਮਾਰੀਅਭਿਲਾਖਾ ਸਭ ਪੁਰਵ“ਹਮਾਰੀ॥੪੫॥ਕਾਰਜਤੋਰ ਮੋਰਿਉਰਰਹੈਂ। 

ਕਰੋਂ ਪੁਰ ਅਬਿ ਕੈ ਜਿਮ ਅਹੈਝਗਰੇ ਪਾਛੇ ਛੋਰ ਨ ਜਾਉ।ਮੈਂ ਆਯੋ ਤੜ 

ਰ][ ਰੁ ਬਨਾਉ? ॥8੬॥ ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਜ੍ਰਿੰ$ ਚਤੁਰਥ ਰਾਸੇ “੧ਲਹੀ ਆਗਵਨ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨੰਨੇ 
ਨਾਸੁ ਸਪਤ ਦਸਸੇ ਅਸੂ । ੧੭ ॥ ੧੮. [ਸੁਲਹੀ ਸੜ ਮੋਇਆ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਉਤਰਜੋ ਕੋਠੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵਹਿਰ, ਸੈਨ ਜਿਹ_ਸੈਗਿ । ਸੇਵਾ ਸਭਿ 
_ ?ਸ਼ਸਤੁਥਾਰੀ ਪਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । "ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ । “ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਭਾਵ ਨੇੜੇ 

ਆਇਆ । “ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ । “ਮਨਮੰਨੀ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲੇ । “ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ।__ ਰਾਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੮. 
ਬਿਧਿ ਕੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਧਾਰਿ ਉਮੰਗ।੧॥ਰੌਪਈ।ਜ਼ਯਾਫ਼ਤ" ਹੇਤੁ 
ਗਯੋ । ਜਾਇ ਸੁ ਭੇਰੇ ਪਰਾਪਤਿ ਭਯੋ। ਤੌਬੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿ ਕੰ ਸੋ ਦਯੋ/ਗੁਰੁ ਘਰ 
ਕਨਕਾ”ਭਾਖਤਿ ਭਯੋ ॥੨॥ ਸੁਲਹੀ ਕਹਿ “ਸਭਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ।ਕਯੇ ਧਨ 
ਧਰਯੋ ਸੁ ਲਕਾਇ ਅਗਾਰੀ?। ਨਹੀਂ ਲੇਤਿ ਬਰਬਸ ਇਨ ਦੀਨੋਂ। ਸੇਵਾ ਤੇ 

ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤਿ ਕੀਨੋ॥੩॥ਮਸਲਤਿ ਹਿਤ ਇਕੈਂਤ ਹੁਇ ਬੈਸੇ। ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ 
“ਮਬਿ ਕਰਿਹੋ ਕੈਸਊ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਧਨੀ ਅਧਿਕ ਰਿਪੁ ਹੋਵ।ਖਰਚਮ ਬਹੁ 
ਸੁਤ ਬ੍ਯਾਹੁ ਸਜੋਵਾ' ॥੪॥ ਸ਼ਾਹ ਤਾਸ ਭੀ ਨਾਂਹਿਨ ਮਾਨਹਿ। ਉਮਰਾਵਨਿ 
ਕੋ ਕਛੁ ਨ ਜਾਨਹਿ । ਸ਼ਾਹੁ ਦਿਵਾਨ ਸੁਤਾ ਕੋ ਨਾਂਤ' । ਮੋਰਯੋ ਕੰਹ ਕੁਕਰ 

ਬੱਖਯਾਤਾ ॥੫॥ ਸੋਹਿ ਅਚਰਜ ਹੋਇ ਤਿਸ ਦੇਖੇ। ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਰਹਿ ਹੰਕਾਰ 
ਵਿਸ਼ੇਖੇ। ਅਬਿ ਲੋ ਹੋਮਨ ਬਾਂਕੋ ਹੋਵਾ। ਵਧਤਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਧਿਕ ਹੀ ਜੋਵਾ 

॥੬॥ ਸੁਨਿ ਸੁਲਹੀ ਨੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨੋ । “ਸ਼ਾਹੁ ਸੈਗ ਆਵਤਿ ਕਹਿ ਲੀਨ। 
ਬਹੁਰ ਚੋਦ ਕੋ ਸਕਲ ਜਨਾਈ। ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪੀ ਰਹਹਿ ਸਹਾਈ॥੭॥ ਪਹੂੰ- 
ਚੀਤ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਗਹਿ ਲੈ ਹੋਂ । ਕਰਿ ਬੈਧਨ” ਕਿਸ ਦੁਰਗ ਗਿਰੇ ਹੋਂ । 

ਇਕ ਦੁਇ ਮਾਸ ਰਖੋ' ਬਿਧਿ ਐਸੇ।ਹੇਰਿ ਲੋਉ' ਨਰ ਗਨ ਕਹਿੰ ਜੈਸੇ ॥੮॥ 

_ਜਬਿ ਮਿਟ ਜਾਇ ਕਹਿਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਰੁਖ਼ ਲਖਿ ਲੈਹੋਂ ਸ਼ਾਹ ਬਿਲੰਦ।ਤਿਹ 
ਪਾਛੇ ਹੁਇ ਕੈਦ ਮਝਾਰੀ।ਕਹਿ ਕਿਹ ਸੋਂ ਤਬਿ ਦੈਹੌ' ਮਾਂਰੀ॥੯॥ਤੋਹਿ ਬਨ 

ਹੌ ਗੁਰੁ ਜਗ ਕੇਰਮਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਧਨ ਮਿਲਹਿ ਘਨੋਰਾ।ਸੈਗਤਿ ਸਕਲ 
ਪਾਇੰ ਤਵ ਪੂਜਹਿ । ਜਤ ਜੁਤਿ ਰਹਨਿ ਦੇਉ' ਨਹਿ ਦੂਜਹ॥੧੦॥ ਨਿਜ 
ਬਲ ਤਬਹਿ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉ' । ਤੁਵ ਰਿਪ ਸੁਤ ਜੁਤਿ ਜਬਿ ਮਰਵਾਉ । 
ਨਾਂਹਿ ਤ ਧਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੇਰ।ਦਿਯੋਸਖਾਕੌ ਸੁਖ ਨ ਬਡੇਰ॥੧੧॥ਗੰਹਨ 
ਡਿਸੈ ਪੂਰਬ ਅਭਿਲਾਖ।ਗਯੋ ਵਡਾਲੀ ਮਹਿ ਤਬਿ ਰਾਂਖਾ।ਨਾਂਹਿ ਤਕਰ/ਤ 
ਕਾਜ ਤਬਿ ਸਾਰਾ । ਅਬਿ ਲੋ ਹੁਤੋ ਕਬੀ ਕਉ ਮਾਰਂ॥੧੨॥ਤੋਰੀ ਬਾਤ ਨ 

ਚੋਦ ਜਨਾਈ । ਰਿਪੁ ਮਾਰੇ ਤਬਿ ਦੇਉ' ਮਿਲਾਈ । ਸ਼ਾਹੁ ਸੈਗ ਅਰੁ ਸੈਗ 
_ਦਿਵਾਨ।ਬਨਿ ਜੈ ਹੈ ਤੁਵ ਬਾਤ ਮਹਾਨ॥੧੩॥ਇਮਮਸਲਤ ਸੁੰਨਸਦਨ 
'ਸਧਾਰ॥ਸੁਲਹੀ ਸੁਪਤਯੋਨਿਸਾ ਮੜਾਰ॥ਪ੍ਰਾਤ ਭਈ ਕਰਿ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨਾ। 

_ ਦਿਵਸੁਚਰੇ ਡਿਸ ਨਿਕਟ ਪਯਾਨ॥੧੪॥ਬੈਠਿ ਗਯੋ ਤਹਿ ਸਹਿਜਸੁਭਗਦ 
। ਬਾਤ ਕਹੜਿ ਨਿਜ ਕੋ ਬਡਿਆਇ। “ਸੁਨਹੁ ਸਖਾ ਉਪਕਾਰ ਤਿਹਾਰੋ । 
ਗਾਮ ਦਿਵਾਯਹ, ਬਜੇ ਮਝਾਰੋ॥₹੫॥ ਸੁਖ ਕੌ ਪਾਇ ਕਰ4 ਨਿਜ ਥਾਨਾ । 
੯ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ,ਪ੍ਰੀਤੀ ਡੇਜਨ/=ਰਚਾਕੇ। “ਕੈਦ “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂੰਤਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੨੯੮ ) ਰਾਸਿ ੪। ਅੰਸੁ੧੮. _ 
ਕੀਨਿ ਚਿਨਾਵਨਿ ਮਹਿਲ ਮਹਾਨਾ । ਬਡੇ ਜਤਨ ਤੇ ਲਗੇ ਪਚਾਂਵੇ। ਪਾਕ 
ਈਂਟਿਕਾ ਸਦਨ ਬਨਾਵੇ॥੧੬॥ਕ੍ਰਿਪਾ ਠਾਨਿ ਕਰਿ ਆਪਿ ਨਿਹਾਰੋ। ਮੋਹਿ 
ਅਨੰਦ ਕੋ ਅਪਨਿ ਬਿਚਾਰਹ । ਲੋਕ ਬਸਾਏ ਕ੍ਰਿਖੀ ਬਿਸਾਲ। ਆਇ 
ਪਿਦਾਇਸ਼ ਬਹੁ ਸਭਿ ਕਾਲਾ।੧੭॥ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਖਹੁ ਚਵਹ ਤਰੇਗ। ਮੈ 
ਚਦਿ ਚਲੋਂ' ਕਾਲਿ ਕੋ ਸੈਂਗ। ਆਜ ਪਿਖੋ ਮੰਦਰ ਅਰੁ ਆਵੇ । ਤਮਹੁੰ 
ਦਿਖਾਇ ਹਰਖ ਮੁਝ ਆਵੈ'॥੧੮॥ਇਮ ਸੁਨਿ ਸੁਲਹੀ ਆਨੰਦ ਧਾਰਾ।ਕੁਯੋ 
_ਬਿਲੌਕਨਿ ਕੌ ਤਬਿ ਤਯਾਰਾ।ਪੁੱਤ ਸਖਾ ਸਗਰੇ ਸੈਗਿ ਚਾਲੋ।ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਤਨ ਪਹਿਰਿ ਬਿਸਾਲੇ॥੧੯॥ਪ੍ਿਬੀਏ ਕੋ ਕਰ ਸੋ ਕਰ"ਗਹਜੋਪਪ੍ਰਿਥਮ ਗ੍ਰਾਮ 

ਕੋ ਹੇਰਨਿ ਚਹਨੋ। ਸਨੈ ਸਨੋ ਅੰਤਰਿ ਚਲਿ ਗਏ । ਮੰਦਰ ਸਕਲ ।ਨਹਾ- 
ਰਤਿ ਭਏ॥੨੦੫ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਬਾੜਿਨਿ ਕਰਤੇ। ਇਤ ਉਤ ਪ੍ਰੰਗੰਤ 
ਹੇਰਤਿ ਵਿਰਤੇ । ਗਾਮ ਦਿਖਾਯੋ ਜਿਤਿਕ ਬਸਾਯੋ । ਤਹੈਂ ਤੇ ਪੁਨ ਬਾਹਰ 
ਨਿਕਸਾਯੋ॥੨੧॥ਚਲੇ ੫ਚਾਵਨਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ' ਵੇਗਿਦੀਖਤਿ ਲਗੇ ਜੁ ਉਢੇ 
ਢੇਰਿ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ ਸਰਾਹ ਕੌ ਕਰਤਾ ।-ਮੋ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸਾਲ-ਬਚ- 
ਰਿਤਾ॥੨੨॥ਜਬਿ-ਆਵੇ ਪਰ ਲਗੇ ਅਰੂਢਨਿ। ਨਿਕਟ ਮੀਚ ਆਈ ਤਿਠ 

ਮੂਵਨਿ।ਪ੍ਰਿਥੀਏਕੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਬਿ ਆਏ। ਤਯਾਗਨਿ ਲਗਯੋ ਰਹਤ ਪਿਛ- 
ਵਾਯੋ ॥੨੩॥ ਸਲਹੀ ਨਿਜ ਸੈਗਨਿ ਸੋ' ਕਹੈ। “ਚਲਹੁ ਉਢੇਰੇ ਸਭਿ ਦਿ।ਸ਼ 

ਲਹੈ।ਖਰੇ ਹੋਇ ਚਹੰਦਿਸ਼ ਕੋ ਹੇਰੈਂ।ਪਹੁਚਹਿ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਦੂਰਿ ਅਚੁ ਨੌਰੋ॥ 
੨੪॥ਇਮ ਕਹਿ ਚਵਜੋ ਬੇਗ ਤੇ ਮਾਨੀ।ਨਹਿੰ ਨੀਕੇ ਬਲਿ ਪਿਖਿਅਗਵਾਨ।। 

ਦੌਰਯੋ ਜਾਤਿ ਸੈਗ ਸਭਿ ਲੀਏ । ਏਕ ਸ੍ਰਾਸ ੰਢ ਹੈਂ ਹਠਿ ਕੀਏ ॥੨੫॥ 
ਹੌਨਿਹਾਰ ਨੇ ਮਤਿ ਬਿਚਲਾਈ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਨਹਿ ਕੀਨਿ ਚਢਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ 

ਅਰਜਨ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਯੋ । ਦੀਨੋ ਸਾਪ ਸਸੇ ਸੋ ਆ੧ੋ॥੨੬॥ਉਪਰ ਛਾਰ 

ਦਿਖਾਈ ਪਰੈ । ਤਰੈ ਤਿਸੀ ਕੇ ਪਾਵਕ ਜਰੇ । ਉਪ ਕਛੁਕ ਭਸਮ ਕਰ 
ਹੇਰ । ਤਰੈ ਪੋਲਿ ਧਸਿ ਜਾਨਿਂਘਨੇਰਾ ॥੨੭॥ ਜਿਦਤਿ ਪਰਸਪਰ ਧਾ 

ਪਹੂਦੇਚਢੇ ਪਚਾਵੇ ਚੋਟੀ ਉਢੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਤੇ ਧੰਸ ਗਜੋ ਐਸੇ। ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ 
ਤੇ ਬਚੇ ਨ ਜੈਸੇ॥੨੮॥ ਧਸਤਿ ਭਸਮ ਤੇ ਉਛਰਜੋ ਬਲ ਤੇ । ਨਿਕਸਮੋ ਗ% 
ਨਹੀਂੜਿਸ ਬਲ ੩।ਬਹਰ ਗਿਰਜੋ ਤਿਸ ਹੀ ਮਹਿ ਜਾਏ।ਸਾਬੀ ਗੀੰਹਨ ਹੇਤੁ 

ਉਤਲਾਏ ॥੨੯॥ ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰ ਤੇ ਤਰਫ਼ਰਯੇ'। ਉਛੰਰ ਉਛਾਂਰ (ਤਸ 

ਹੀ ਮਹਿੰ ਪਰਤੋ।ਹੁਝੋ ਹਾਬ ਮਹਿਂ ਖਰ ਗੈਡਾਸ। ਉਛਲਤਿ ਗਿਰਮੋ ਤਾਂਹ ਕੇ 
੩ ਵਿੱਚ ਹੱਥ । ₹ਆਂਵਿਆੰ ਵੱਲ। “ਬੜਾ ਪੋਲ ਸੀ ਧਸ ਜਾਣ ਨੂੰ । ਰਿ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸਜ਼ਜ ! ਰਾਂਸਿ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੮, 

_ਪਾਂਸ॥੩੦॥ਜਹਾਂ ਗਿਰ ਗ੍ਰੀਵਾ ਤਹਿ ਧਾਰਾ।ਤਤਛਿਨ ਧਰ ਤੇ ਸਿਰ ਕਟਿ 
ਡਾਰ।ਅਗਨਸਾਬ ਤਨ ਭਰਬਾ ਕਯੋ”ੈਂ। ਕਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਸਯੋ ਗਯੋਨੈਂ 
॥੩੧॥ ਉਤਲਾਵਤਿ ਨਰ ਬਸ ਨ ਬਸਾਵੇ'ਨਿਕਟਿ ਨ ਹੋਤਿ ਇਤੇ ਉਤ 
ਜਾਵੇ । ਪਹੁਚਯੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਸਨ ਵਾਰੋਦਰਿ ਹਟੇ ਕਛ ਚਲਜੋ ਨ ਚਾਰੋ॥ 
੩੨॥ਆਂਪ ਜਲਨਿ ਤੇ ਗਾਤਿ ਬਚਾਵੈ' । ਸੋ ਜਲਿ ਗਯੋ ਨ ਕੋ ਨਿਕਸਾਵੈ। 

_ਰੋਦੜਿ ਉਚੇ ਕਰਤਿ ਪੁਕਾਰੂ। “ਮਰਮੋ ਜਰਤਿ ਹਮਰੋ ਸਿਰਦਾਰੂ” ॥ ੩੩ ॥ 
ਪ੍ਰਿਥੀਆ ! ਸਨਿ ਦੌਰਤਿ ਚਢਿ ਗਯੋ।ਕਰਯੋ ਬਿਲੌਕਨਿ ਭੁਰਥਾਂ ਕਯੋ। ਬਡੇ 

__ ਜਤਨ ਤੇ ਤਬਿ ਨਿਕਸਾਵਾਂ । ਚਰਬੀ ਸੇਤ”ਦੇਹਿ ਦਰਸਾਵਾ॥੩੪॥ “ਹਾਇ 
ਹਾਇ” ਕਹ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਰੋਯੋ“ਕਾਰਨ ਕੌਨ ਅਚਾਨਕ ਹੋਯੋ।ਮਿਹਰਵਾਨ 
ਕੇ ਸਹਤ ਪੁਕਾਰੇ । ਅੱਸ਼੍ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਗਨ ਡਰੈ ॥੩੫॥#ਮਰਜੋ ਕੁਮੌਤ” 
ਸੈਗਿ ਕੇ ਕਹੈਂ । “ਯਾ ਖ਼ੁਦਾਇ ਦੋਜ਼ਕ ਇਹ ਲਹੇ । ਦਫਨ ਕਰਨਿ ਕੋ 
ਤਰਕ ਇਮਾਨ'ਜਰਜਯੋ ਮਰਮੋ" ਦਖ ਲਹੈ ਮਹਾਨਗ॥੩੬॥ ਬਹੁਰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ 
ਤਿਸ ਪਰ ਡਾਲ।ਖਾਟ ਪਾਇ ਕਰਿ ਵਹਿਰਨਿਕਾਲ।ਕਬਰ ਖੋਦਕਰਿਤ ਹੈ 
ਵਫਨਾਯੋ। ਸਤਿ ਮੰਹ ਸ਼ੋਕ ਅਧਿਕ ਬਿਦਤਾਯੋ ॥੩੭॥ ਜਥਾ ਪੁੱਤ ਕ੍ਰਾਂਤਾ 
ਹਿਤਕਾਰੀ।ਮਰੇ ਹੋਤਿ ਸ਼ੋਕਤਿ ਦੁਖ ਭਾਰੀ।ਤਿਮ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਸੇਕਟ ਪਾਵ% 

_ ਚਿਤਵਹਿ-ਮੁਝ ਕਲੰਕ ਇਹ ਆਵਾ-॥ ੩੮ ॥ ਸੁਲਹੀ ਸਤ ਰਦਯੋਤਿ 
ਪੁਕਾਰਾ।ਪ੍ਰਥੀਏ ਨੇ ਪਿਤ ਜਾਂਰਤਿ'ਮਾਰ।ਭਲੋ ਸਖਾਪਨਿ ਕੋ ਫਲਦੀਨ॥ 
ਮੈਂ ਅਬਿ ਚਹੋਂ ਤੋਹਿ ਸੈਗ ਕੀਨਾ॥੩੯॥ਛਲ ਕਰਿ ਜਾਰਯੋ ਅਗਨਿ ਭਖਾਂਏ। 
ਛਾਦਿ ਛਾਰ? ਚਢਿਵਾਇ ਪਚਾਏ । ਸੈਂ ਕਯਾ ਤੋਹਿ ਕਪਟ ਨਹਿ ਜਾਨੋਂ । 
ਇਸ ਕੋ ਪਲਟਾ ਤਿਸ ਬਿਧਿ ਠਾਨੋ॥੪੦॥ ਇੱਤਯਾਂਦਿਕ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆਂ 
ਭ33। ਚਹੇ ਰਿਦੈ ਤਿਸ ਹਰਖਨਿ ਕਰਨੋ। ਕਰ ਕੋ ਜੋਰਤਿ ̀ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੈ। 
“ਤੁਝ ਤੇ ਅਧਿਕ ਹਿਤੂ ਹਮ ਮਾਨੋ ॥੪੧॥ ਹੋਨਿਹਾਂਰ ਕੋ ਲਥੈ ਨ ਕੋਈ । 
ਅਚਵਤਿ ਸੁਧਾ ਹਲਾਹਲ ਹੋਈ।ਪਾਲਿਯ ਧੇਨ ਦੁਧ ਕੇ ਲੈਥੇ। ਜਿਮ ਹੁਇ _ 
ਸ਼ੇਰ ਉਠੇ ਤਨ ਖੈਬੇ ॥੪੨॥ਕਹੌਂ ਕਹਾਂ ਕੁਛ ਬਾਤਿ ਨ ਕਹਿਬੇ। ਮੁਝ ਤਜਿ 
ਜ਼ਢੋ ਤੁਗਤ ਭਾ ਦਹਿਜੋ“।ਅਪਰ ਅਨੋਕ ਦੀਨਤਾ ਲਹਿ ਲਗਿਸਮੁਬਾ- ਰ 
ਵਤਿ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿਨਿ ਕਹਿ ਕਹਿ।੪੩॥ ਤਿਨ ਮੈਗਠਿ ਕੋ ਗਨ ਧਨ ਦੀਨੋ। 
"ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । ਚਿੱਟੀ । ਦਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਹੈ । #ਸੜਕੇ ਜੇ ਮਹੇ । “ਸਾੜਕੇ । 
ਪੀ ੬ ਆ 8 (%) ਕੀਤਾ । “ਢਕ ਕੇ ਸਵਾਹ ਨਾਲ । "ਸੜ ਗਿਆ। 
ਕਈ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਵੇਂ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।। ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ 

ਰ (ਨ ; ਨਜਰ ਬਰਨ ਰ 



___ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ੨੩੦੦ ਰਾਸਿ ੪ । ਔੰਸੂ ੧੮. 
_ਨੀਠਿ ਨੀਠਿ ਪਰਚਾਵਨਿ ਕੀਨੋ । ਅਪਰ ਦਸ਼ਾਲੇ ਬਸਤ੍ਰ ਅਛੇਰੇ । ਬਾਜੀ 
ਚਪਲ ਜੁ ਮੋਲ ਬਡੇਰੇ॥੪੪॥ਦਰਬ ਸਮੇਤ ਬਿਨ ਬਹੁ ਕੀਨਿ।ਸੁਲਹੀ ਸੁਤ 
ਕੋ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੀਨਿ। ਕੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕਰਿ ਦਿੱਲੀ ਗਯੋ । ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੇ 
ਢਿਗ ਕਹਿ ਦਿਯੋ ॥ਊ੫॥ “ਜਰਯੋ ਅਚਾਨਕ ਆਵੇ ਜਾਇ।ਹੋਨਿਹਾਂਰ ਨਹਿ 
ਮਿਟਹਿ ਕਦਾਇ) ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਰਹਜੋ ਬਿਸੂਰਤਿ ਭਾਗੋ ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਾਪਜੋ 
ਤਨ ਜਾਰੋ॥੪੬ਕੌਸੇ ਬਚਹਿ ਜੁ ਦੋਖੀ ਗੁਰੁ ਕੌ । ਕੌਨ ਬਚਾਇ,ਹਤਜੋ ਸੋ 
ਧੁਰਕੌ" । ਸਰਾਪ ਦਿਯੋਂ ਗੁਰੁ ਸਬਦ ਬਨਾਇ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖਯੋ ਬਨਹਿ ਇਸ 
ਬਾਇ॥੪੭॥ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ । __ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖੁ ।। ਸ਼ੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਬੁ ਕਹੀ ਨ ਪਹੁਚੈ ਸੁਲਹੀ ਹੋਇ ਮੁਆ 
ਨਾਪਾਕ! ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਢਿ ਕੁਠਾਰ” ਖਸਮਿ ਸਿਰੁ ਕਾਟਿਆ ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ 

_ ਗਇਆ ਹੈ ਖਾਕੁ ॥ ਮੰਦ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ ਜਿਨਿ ਰਚਿਆ ਤਿਨਿ 
ਦੀਨਾ ਧਾਕੁ” ॥ ੧ ॥ ਪੁੜੂ ਮੀਤ ਧਨੁ ਕਿਛੂ ਨ ਰਹਿਓ ਸੁ ਛੋਡਿ ਗਇਆ ਸਭ ਭਾਈ 
ਸਾਕੁ । ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੂ ਪੁਭ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨਿ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨਵਾਕੁ"ਂ ॥੨॥੧੮॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ ਸਰ ਅਰਜਨ ਕੌ ਬੁਰਾਂ ਨਿਤ ਚਿਤਵੜਿ",ਚਿਤਵਤਿ ਮੀਚ“ । ਬਸ 
ਨ ਬਸਾਯਹੁ ਮੂਢ ਕੋ ਪਰਯੇ ਸੁ ਦੋਜਕ ਬੀਚ10੪੮॥ਭੌਪਈ॥ਗੁਰ ਦੋਖੀ ਕੀ 
ਦਰਗਤਿ ਹੋਇ।ਹਿੰਦੂ ਕਿਥੋਂ ਤੁਰਕ ਹ੍ਰੋ ਕੋਇ। ਇੰਦ ਆਦਿ ਗੁਰ ਦੋਖ ਨ 

_ਭਿਸ਼ਟੈ9ਦੁਖ ਲਹਿ ਪਦ ਤੇ ਕ੍ਿਸਟ ॥੪੯॥ ਖਿਮਾਂ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੁ 
ਨਹਿੰ ਰਿਸੈ । ਆਪਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਸਹਿ ਤਿਸੈ । ਹੁਇ ਦਰਗਾਹ ਬਿਖੈ ਮੁਖ 
ਕਾਰਾਂ । ਮੰਰ ਕੁਮੌਤ ਪਰਿ ਨਰਕ ਮਬਾਂਰ॥੫੦॥ ਸਭਿ ਪੁੰਨਨਿ ਕੋ ਹੋਇ 
ਬਿਨਾਸ਼ੀ । ਜਨਮਹਿ ਮਰਹਿ ਪਰਹਿ ਜਮ ਵਾਸੀਇਮ ਸੁਲਹੀ ਗੁਰ ਦੋਖੀ 
ਮਰਮ । ਘੋਰ ਨਰਕ ਮਹਿ ਤਤਛਿਨ ਪਰਯੋ ॥ ੫੧ ॥ ੦੪ ੩ % <੦੫ ਮੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਚਤੁਰਥ ਰਾਸੇ “ਸੁਲਹੀ ਨਸ਼ਣ' ਪਜੇਗ ਬਫਨਨੇ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਵਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ । ੧੮ ॥ 

"ਧੁਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ । “ਕੁਹਾੜਾ । "ਧੱਕਾ ਦਿਤਾ। “ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ । “ਪਰ ਉਸਨ) ਮੌਤ 
ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ । $ਇੰਦੂ ਆਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀਦਾ ਦੇਖ (ਕਰਕੇ) ਇਸਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । 

_____ “ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਬਗ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਗਾਂ ਨੇ ਅਰੰਮ ਵਾਚਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਹਜ ਸ਼ੁਭਾਵ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜੇਗਾ। 
ਜਦ ਮਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਅ; ਜਿਸ ਵਿਢ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸ਼ੂਕੀਆ 
ਹੈ; ਤੇ ਸ਼ੁਲਹੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੂ੍ਪ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆ੫ ੫੦ ਅੰਕ 
ਵਿਚ ਉਪਰ ਦਸਦੇ ਹਨ; “ਖਿਮਾ ਨਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਹਿ ਰਿਸੇ' । ਆਪ ਪੂਸੇਸ਼ੁਰ ਨਾਸਹਿ ਤਿਸੈ । 
1 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਪਾਕ ਮੌਤ ਹੈ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਬੀ ਅਪਗਤ ਗਿਣਦੇਹਨ। _ 


